
 AutoCAD 2011 أوتوكاد للمبتدئین 
  

تحت أوتوكاد ألية إصدارة من أيضًا يمكن استخدامھا . 2011ھذه دورة تدريبیة للمبتدئین لتعلیم أوتوكاد 
  . 2011مستوى ال
 

  لمزيد من المعلومات راجع الروابط التالیة
 

 
http://www.alqudspub.com                   القدس للنشر والتوزيع 
 
http://www.cadmagazine.net مجلة التصمیم بالحاسوب 
 
http://www.cadtutor.net/ 
http://www.dailyautocad.com 
http://www.autocadtutorials.net/ 

 
 
  
  
  
 
 

  
 

http://www.alqudspub.com
http://www.cadmagazine.net
http://www.cadtutor.net/
http://www.dailyautocad.com
http://www.autocadtutorials.net/


  
 
 
 

  http://www.alqudspub.com                                             القدس للنشر والتوزيع

 1 

 
  :الدرس األول

   درستعلم في ھذا النس
  

  .2011 كیفیة تشغیل أوتوكاد •
 . 2011 التعرف على واجھة أوتوكاد •
 .نشاء ملف جديدإ •
 .2011 دطرق تنفیذ وإدخال األوامر في أوتوكا •
 .رسم بعض الخطوط بالمؤشر ومحوھا •
  .الخروج من المشاكل •
 .الرسمحفظ  •
 .الخروج من أوتوكاد •
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  تشغیل أوتوكاد

نتقل إلى ا في ويندوز، ثم Start"  بدأا"شغل أوتوكاد بالنقر على الزر 
 انقر ومنھا Autodeskالمجموعة ھناك اختر . Programs" البرامج"

AutoCAD  2011 .لدخول إلى أوتوكاد بأسھل من ذلك بالنقر كما يمكن ا
  . سطح المكتب ضمن 2011 مزدوج فوق أيقونة أوتوكادال

   على سطح المكتب 2011 أيقونة أوتوكاد: 1 شكل

 
  : كما يلي2011 أوتوكادواجھة لك بدو في الحالتین السابقتین ستو

  
   

  2011 واجھة برنامج أوتوكاد: 2شكل 
  

  :عددًا من المكونات الھامة التالیةتحوي  )شاشة الرسم (توكادواجھة أويمكننا مالحظة أن 
  
يقونـات   بأوكل لسان يحوي قوائم فرعیة ......Home ،Insertعدة ألسن مثل يحوي .  Ribbonرئیسيشريط الال – 1

    .مختلفة ولوظائف متعددة
  .   المنسدلة على الیسارإخفاء الشريط الرئیسي بالنقر المتكرر على سھم القائمة/يمكن التحكم في إظھار

  

         :          3 شكل    
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  .  للريبونوبالضغط المتكرر على الزر السھمي نحصل على األشكال المتتالیـــة

  

  
  

   Ribbon إخفاء الشريط الرئیسي/إظھار: 4شكل 
  

 ضــمن وغیرھمــا....... Edit تحريــر وقائمـة  File ملــف، كقائمــة Menus Windows  قـوائم وينــدوز القیاســیة   – 2
العديد منا تعلـم   ( وإلظھارھا .ضمن واجھة أوتوكاد العادية الواردة أعاله    ھذه القوائم ال تظھر بالعادة      . شاشة الرسم 

نقـر علـى الـزر الـسھمي فـي قائمـة أدوات         ا خفائھـا   إأو   )شاشة ممیزة بھـذه القـوائم     الأوتوكاد سابقًا حیث كانت     
  .5شكل ، Quick Access Toolbarالسريعة الوصول 

  

  
  

   على الیسارأو إلغائھاعلى الیمین تثبیت قوائم أوتوكاد القیاسیة : 5شكل 
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  سطر األوامر  في menubarكتابة األمر  ب على واجھة أوتوكادتثبیت قوائم أوتوكاد القیاسیة يمكن أيضًا 

Command: menubar     
Enter new value for MENUBAR <0>: 1   

  أو 
Command: menubar     
Enter new value for MENUBAR <1>: 0   

  .من على واجھة أوتوكاد )قوائم أوتوكاد القیاسیة أي(ئھا إلخفا
  

  :  منھاواجھة أوتوكادمكن تمییز مكونات وقوائم أخرى على يكما 
  

 UCSالحظ وجـود أيقونـة نظـام اإلحـداثیات     . يتم الرسم داخلھا) التيمساحة ال(شاشة ، وھي الرسمشاشة  – 3
Icon   عدلت ھنا باألبیض للوضـوح والطباعـة  . افتراضیًا يكون لون الشاشة رمادية غامقة   .ر السفلى اسی في جھة ال .
      .Options ضمن االختیارات Display من لسان التبويب  أن تختار أي لون للشاشة2011أوتوكاد ن ضمن ويمك

" نمـوذج "يكـون التبويـب   . منحك الوصول إلى معاينات مختلفة للرسـم الحـالي  ي التي Status barحالة الشريط  – 4
Modelتراضي ف ھو التبويب االDefault.  

  .لكتابة األوامرمكونة من عدد محدود من األسطر  وھي نافذة صغیرة Command window ألوامراسطر  – 5
  .مثًال  إحداثیات موقع مؤشر الرسمةراقبإعدادات الرسم وأشیاء أخرى مثل مويشمل  Status bar شريط الحالة - 6
 

وجود أربعة أشكال تلحظ فإنك لتنفیذ أمر ما في أوتوكاد ، 6شكل  ،من ويندوز الرئیسیة أشرطة القوائم إذا استخدمت
   :لتنفیذ األوامر

  . وغیرھما كثیر ......circle أو lineمجموعة كلمات مجردة مثل 
  .مجموعة كلمات بجانبھا سھم بما يعني وجود قائمة جانبیة

   .مع مواصفات محددة النقر علیھا يحولك إلى صندوق حوار  .…Arrayمجموعة كلمات مجردة بجانبھا نقاط  
 Propertiesالدخول إلى الخصائص  لتنفیذ Ctrl+1مثل ...... نب بعض األوامر ھنا وھناكمجموعة كلمات بجا

الضغط على  ثم تالیًا Altثم الضغط المتواصل على  Ctrlھذه األوامر تنفذ بالضغط المتواصل على . وغیرھما كثیر.........
  . سیةأنظر في ھذا الصدد جدول اختصارات أوتوكاد في ختام الدو. الحرف المحدد

 

   من القوائم القیاسیةوطرق انتقائھااستخدام أوامر أوتوكاد : 6شكل 
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وقد يشمل توضیحًا لذلك تنفیذ األمر تسلسل فیه  تلمیحًا يظھر لكفي الريبون إذا توقفت قلیًال فوق أحد األوامر و

  .  من الريبونDraw في القائمة رسم القطع الناقصعند نقر زر كما ھو الحال بالرسم 
  

  
  

  ظھر حال تأشیرك على أغلب أوامر أوتوكاد يتلمیح : 7شكل 

 
   كیف تنفذ األوامر في أوتوكاد

  

إلى تنفیذ أوامـر   أو تعديل العناصر المرسومة/رسم وعند عندما تشغل أوتوكاد وتدخل إلى شاشة الرسم، فإنك تحتاج        
 ثـم تحديـد نقطتـي البدايـة     line" سـم خـط  ر"علیـك اسـتخدام األمـر    فكمثال، إذا رغبت برسم خط، .  وتطبیقھا أوتوكاد
" وبشكٍل مشابه إذا رغبت حذف أو محو عناصـر مرسـومة علـى شاشـة أوتوكـاد فعلیـك أن تـدخل إلـى األمـر           . والنھاية
  .  ثم اختیار العناصر التي ستمحوھاErase" حذف

  

   إلدخال األوامر في أوتوكادرئیسة توجد ثالث طرق 
  

   :أوًال
   :على النحو التاليسیطلب منك . يبونرالقوائم انتقاء األمر من 

  رسم خط   أي استخدم النقر على الزر.Lineأي " رسم خط " أيقونة نتقا
  

   :ثانیًا
   :على النحو التاليسیطلب منك  .القیاسیةوائم ويندوز قإحدى انتقاء األمر من 

  ).القائمة المنسدلة من Line" رسم خط" ثم انتق Drawأي انتق القائمة الرئیسیة  (Draw>Lineختر ا
  

   :ثالثًا
  :النحو التاليعلى األمر تنفیذ سیطلب منك  .األوامرضمن سطر كتابة األمر 

  ).  تاح اإلدخال ثم اضغط مفLine األوامرسطر اكتب في لرسم خط أي  (Line :أكتب
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ضمن  وال حتى في أشرطة األدواتوال ويندوز في قوائم ال وامر أوتوكاد العديد من أال تتوفر  :تنبیـــه
      . كتابیًاوامر ھذه األذ نفیتتعلم من المفید  ،لذلك. الريبون بضخامته

  

  
  
  8شكل 

  
   

  
  
  

9شكل 

عند استخدام الكتابة لتنفیذ أمر أوتوكادي ما فإن كتابة الحرف األول من الكلمة بديًال عن كامل الكلمة يصبح أفضل 
ا الصدد راجع في ھذ. Circle بديًال عن C و اكتب الحرف Line بديًال عن الكلمة Lجرب كتابة الحرف . وأكثر فعالیة

  .  من ھذه الدوسیةجدول باختصارات أوامر أوتوكاد في الصفحات األخیرة
  

  .   المرفق مع أوتوكاد ضمن المجلدacad.pgpجمیع اختصارات أوتوكاد موجودة في الملف  :تنبیــه
C:\Program Files\Autodesk\ACAD 201\Acad 

  :الخروج من المشاكل

 هساعدتإلى ارتكاب أخطاء دائمًا، ولذلك فإن معرفة األدوات التالیة رسم أوتوكاد عند ممارسته اليتعرض مستخدم 
  :على التراجع عنھا بسھولة

 ،10شكل ، )يحوي سھمًا إلى الیسار وھو أعلى مفتاح اإلدخال (في لوحة المفاتیح Backspace مفتاح التراجع - 1
   .كادتابیة في نافذة أوامر أوتوك على التراجع عن أخطاء هيساعد استعمال

، وأنك انتبھت إلى ھذا الخطأ قبل أن تضغط مفتاح اإلدخـال، عندئـٍذ،   qsave بدًال من qsava:مثًال أنك كتبت لنفترض  
   . لتصبح الكلمة صحیحةe في نھاية الكلمة وكتابة aيمكنك التراجع عن كتابة 

  

  

  مفتاح التراجع في لوحة المفاتیح : 10شكل 

ضغط مفتاح الھروب عندما ا: )أقصى مفتاح على الیسار وفي األعلى (مفاتیحفي لوحة ال Esc مفتاح الھروب - 2
  . مربعات الحوارالخروج حاًال من أو التراجع عن تنفیذ أحد األوامر تحتاج إلى 
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 Escمفتاح الھروب على ضغط  فال."Circle" دائرة"مر األ بدًال من Line" خط"لنفترض أنك بطريق الخطأ اخترت أمر 

  .  لألمر الجديدؤ التخلي عن تنفیذ األمر الخاطئ والتھیيساعدك على

إذا قمت برسم كائن جديد أو تعديل كائن قديم بطريق الخطأ، وكنت ترغب بالتراجع عن ذلك، انقـر        : Undo التراجع –3

كلمـا فعلـت ذلـك    .  فـي نافـذة األوامـر      Uأو اكتـب     . ضمن أدوات الوصول الـسريع     " تراجع"على زر   
 إذا فعلته فـي جلـسة أوتوكـاد   رسمته و  التراجع عن كل شيء تكراريمكنكو .يتراجع أوتوكاد عن آخر عمل قمت به      

  .كنت ترغب بذلك

مــن   عـادة اال"مكنـك اسـتخدام زر    بطريـق الخطـأ، ي  Undo" تراجـع "إذا اسـتخدمت  : Redo عـادة اال – 4
 "إعـادة "اسـتخدام  تكـرار  يمكـن  .  فـي نافـذة األوامـر   Redoلعكس ذلك التراجع، أو كتابة  أدوات الوصول السريع 

Redo جعمكافئًا لمرات الترا أكثر.  

  . Undoحیثما تم فعل التراجع  Redoعادة أمر االيمكن استخدام  :هـیـبـنـت
 Uمباشــرة بعــد اســتخدامك ألمــر التراجــع عــدة  اتمــر Redoعــادة أمــر اال يمكنــك اســتخدامكمــا  

   .وبالعدد نفسه
   .عن كل شيء رسمته في جلسة أوتوكادبحیث تتراجع  Uتستطیع استخدام أمر التراجع 

  
 Mouse )الفأرة( بالمؤشر وطرسم بعض الخط

  
. ثم نحفظ الرسم ونغلق أوتوكادخطوط بتحريك المؤشر كیفما كان على شاشة الرسم سنقوم اآلن برسم بعض ال

  ھكذا  رسم الخط نكتب في نافذة األوامر
Command: LINE    

   ھكذا حدد النقطة األولى"ستجیب أوتوكاد بـ یف Lineأي " رسم خط " أيقونة نتقاأو 
Specify first point:    

وتبعًا لذلك . أنقر بالمؤشر على أي مكاٍن ترغبه في شاشة الرسم فتحدد بذلك نقطة البداية للخط الذي سترسمه
  ھكذا " ]:تراجع عن[یة أو حدد النقطة الثان"يستجیب أوتوكاد بـ 

Specify next point or [Undo]:  
مكاٍن آخر على الشاشة وانقر مجددًا ھناك تجد أنك رسمت خطًا مستقیمًا بین نقطتـي النقـر    مؤشر الرسم إلى    حرك

  .األولى والثانیة
 ضـغط مفتـاح اإلدخـال مـرة     إذا كان رسمك مكونًا من ھذه القطعة الخطیة فقط وترغب بإنھاء أمر أوتوكـاد فمـا علیـك إال        

  . أخرى
  

    طرق أخرى إلنھاء األمر
  

   Esc في لوحة المفاتیح مفتاح الھروببضغط  •
   Space bar عمود الفراغبنقر  •
  11شكل ، Enterفتظھر قائمة منسدلة تختار منھا على الشاشة بنقر الزر الیمین للمؤشر  •

                              11شكل 

جرب الضغط على مفتاح اإلدخال مرة أخرى تجد نفسك في األمـر  " رسم خط"ید إنھائك ألمر أوتوكاد االن، مباشرة وبع 
كما أن الضغط من جديد على مفتاح اإلدخال يربطـك أوتوكـاد بالنقطـة األخیـرة التـي            . السابق، أي في األمر رسم خط     

  .  إنطالقًا من النقطة األخیرة ذاتھًاإنتھیت منھا، وستجد لحظتھا أن المؤشر يسحب معه خطًا مرنًا أينما تحركت
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  : وبشكٍل عام

  . إلى األمر نفسه مرة أخرىمعین يعیدك مرة أخرى بعید الخروج من أمر أوتوكاد مفتاح اإلدخال على ضغط ال •
 .  أو بالنقر على الزر الیمین للمؤشرSpace barيمكنك الرجوع أيضًا إلى األمر نفسه بنقر عمود الفراغ  •
   .في سطر األوامر العلوي يعیدك لألمر المطلوب -رر على أحد السھمین السفليالضغط المتك •

  
لرسم خط مكون من قطعتین خطیتین أو أكثر نضغط مفتاح الھروب للخروج من األمر السابق أو إنھائه ثم نتبع تسلسل 

  :  والذي نحصل علیه بإحدى الطرق الثالث التالیةLine" رسم خط"األمر 
  

  Draw>Lineأو اختر من القائمة القیاسیة  " رسم الخط" زرريبون الأنقر من شريط 
  

          
  

 Lineاألمر ھا  وضمنDrawالقائمة القیاسیة  ثم  Lineوضمنه األمر الريبون شريط : 12شكل 
  

  ھكذا": رسم الخط" والتي جمیعھا توصلك إلى تنفیذ األمر )Lبشكٍل مختصر  ( Lineأو أكتب في نافذة األوامر
 
Command: LINE     
LINE Specify first point:    أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة األولى على شاشة الرسم 
Specify next point or [Undo]:  تراجع[أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الثانیة[  
Specify next point or [Undo]: تراجع[حديد النقطة الثالثة على شاشة الرسمأنقر بالمؤشر لت[  
 

  
 

 تنفیذ أمر رسم خط بالمؤشر: 13شكل 
 الخ   ....أنقر بالمؤشر لتحديد النقطة الرابعة على نفس المنوال، 

………………….. 
Specify next point or [Close/Undo]: C تراجع/إغالق[لربط آخر نقطة مع أول نقطة[  

  
  . غلق الشكل الناتج) Closeاختصارًا للكلمة  (Cحیث يعني الحرف 
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رسـم  الأن رسمك لقطعة خطیة ھو خـاطئ فـإن التراجـع عـن تنفیـذ      " رسم الخط "إذا وجدت في سیاق تنفیذك ألمر       

 أو بـشكٍل  Undoاكتـب  " رسـم خـط  "لذلك، وأنـت فـي سـیاق تنفیـذ األمـر      . Undo جعأمر الترا طلب استخدام   يت
  .  ثم أكمل األمر المطلوب وبدون الخروج منهU مختصر

  
من جھة أخرى، إذا وجدت حال إنھائك األمر أن رسمك خاطئ كلیًا وتريد التراجع عن تنفیذه فإن ذلك يتطلب اسـتخدام        

  .  منفصًالUndo أمر التراجع
  
 وبـین أمـر التراجـع    Line األمـر  ضـمن سـیاق  كخیـار فرعـي   يوجد فرق في استخدام أمر التراجع        :هـیـبـنـت

طالمـا أنـك لـم    رسـمتھا  إلـى التراجـع عـن آخـر قطعـة           Uيؤدي الخیـار الفرعـي      إذ  . كأمر منفصل 
في نافذة أوامر أوتوكاد بعد االنتھـاء   U، أما كتابة     المطلوبة خطوطالتنتھي بعد من رسم سلسلة      

 فـي  فیؤدي إلى التراجع عـن كامـل الخطـوط التـي رسـمتھا     ) Command: U  ( أيlineمن أمر 
   .ذاته Lineاألمر األخیر 

  
  :كائن وطرق انتقائه Erase حذف

. علـى شاشـة الرسـم   مـن  أو كلھـا  بعد رسمك لبعض العناصر والكائنات في أوتوكاد تستطیع أن تحذف أو تمحو بعضھا   
   اكتـب فـي نافـذة األوامـر     للقیام بذلك.  لھذا الغرضErase "حذف"، يمكنك استخدام أمر مرسوملتخلص من كائن ول
)(Erase أو ) Eأدوات التعديل قائمةمن بینما ، ) بشكٍل مختصر Modify ، حدد  ،14شكلErase .  
  
  

 
    القیاسیةأدوات التعديل قائمة: 14شكل 

  .يبونشريط الرمن ض Modify قائمة التعديلمن كما يمكن الحصول على أمر الحذف 
  

إشارة (يتحول المؤشر التصالبي وامر،  األ في نافذةSelect object" كائنًاختر ا"وعند ظھور موجه ، وفي جمیع الحاالت
أو اضـغط     اإلدخالمفتاحاضغط بعدھا ثم  متقطعًا،  األخیر  يصبح  الكائن   األيسرمؤشر  زر ال بانقر  . إلى مربع صغیر  +) 
   .قور حاًال من على الشاشةن فیختفي الكائن الم األيمنمؤشرزر ال

  .    من لوحة المفاتیحDeleteمن الطرق المباشرة والعملیة ھي نقر الكائنات التي نرغب بحذفھا ثم ضغط مفتاح الحذف 
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   والزر محو القائمة القیاسیة ون وفیھا شريط الريب: 15شكل 

  .  وانقر الكائن مرة أخرىShiftإذا حدث وتم اختیار كائن ما بالخطأ والمطلوب إلغاء االختیار، عندئِذ، استخدم زر 

  : الكائن الواحد في أوتوكاد يتبع التسلسل التاليErase حذفوفي جمیع الحاالت، فإن 

Command: Erase  
، استخدم ھذا المربع الختیار العنصر الذي ترغـب  pick boxحال ضغطك مفتاح اإلدخال يتحول المؤشر إلى مربع اختیار 

  نكمل األمر  . بحذفه
Select objects:  

   الذي ترغب بحذفه فتظھر الرسالة التالیةانقر بالزر األيسر للمؤشر الكائن
Select objects:1 found 

أي تم انتقاء الكائن المطلوب حذفه، نكمل األمر بالضغط على مفتاح اإلدخال 
  أو النقر على الزر األيمن للمؤشر

Select objects:  
  . ھنا انتھى أمر الحذف

 
ثیرة ربما  ككائنات عندما ترغب بحذفخاصة  ،غیر عملیةوتعتبر الطريقة السابقة في انتقاء الكائنات واحدًا واحدًا طريقة 

  :ًا أخرى النتقاء الكائنات كما يليق ولذلك يوفر أوتوكاد طر.تتواجد على جھة واحدة أو في منطقة محددة
  

عنـد ظھـور الموجـه    ف. النتقاء مجموعة عناصر أو كائنات على جھة واحدة من الرسـم يمكـن عمـل ذلـك بالمؤشـر أيـضاً            
 ثـم حـرك    على يمـین الكائنـات التـي ترغـب بانتقائھـا،     األيسر مرة واحدة في مكان فارغالمؤشر ، انقر زر   "كائنًاختر  ا"

ھـذا اإلطـار   جعـل  حـاول أن ت  .Crossingنقط مـ ستطیل بخـط    أو مـ  يظھـر إطـار     عنـدھا   المؤشر من الیمین إلى الیسار،      
، 16 شـكل الـخ،  ......التعامـل معھـا كحـذفھا أو نـسخھا    الكائنات التي ترغب ب   المنقط يالمس أو يقطع أو حتى يحتوي        

  . أو حتى عمود الفراغاأليمنالمؤشر زر  اإلدخال أو اضغط بعدھا مفتاحو

  
الكائنات يتم اختیارھا إذا المسھا اإلطار أو كانت . الیمین للیسارمن  إطار منقطانتقاء الكائنات ب :16شكل 

  داخله
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 األيسر مرة واحدة في مكـان فـارغ  المؤشر زر نقر ، ا"كائنًاختر ا"عند ظھور الموجه  ف: كما يمكن استخدام طريقة أخرى    
أو مـستطیل  ظھر إطـار  یسـ ،  إلـى الیمـین  ، ثم حرك المؤشر من الیـسار على يسار الكائنات التي ترغب بالتعامل معھا     

 اضغط بعـدھا مفتـاح  ، و17 شكلانتقائھا، الكائنات التي ترغب بھذا اإلطار المتصل يحتوي جعل حاول أن ت  . صلمتبخط  
  . أو حتى عمود الفراغاأليمنالمؤشر زر اإلدخال أو 

  
  اإلطار داخلالكائنات يتم اختیارھا إذا كانت . من الیسار للیمینمتصل إطار انتقاء الكائنات ب: 17شكل 

  فقط

 : وعلیه، يمكننا إجمال ما يلي
ثـم نحـدد   " اختر كائنـاً " كاستجابة للمحـث  W  أو متقطع بكتابةطار منقطإيمكن الحصول على   •

 . ىالزاويتین الیمنى أوًال فالیسر
ثـم نحـدد   " اختـر كائنـاً  " كاسـتجابة للمحـث      W بكتابـة    طار متـصل  إ الحصول على    كمكنكما ي  •

 . الزاويتین الیسرى أوًال فالیمنى
 .  ر المنقط أو داخله أو داخل اإلطار المتصل بالكاملالعناصر المختارة تكون إما متقاطعة مع اإلطا •

Command: Erase  
Select objects: W  
Specify first corner:   حدد النقطة األولى 
Specify opposite corner: حدد النقطة الثانیة  
 : 7 found 
Select objects:   

 اضغط مفتـاح اإلدخـال مـرتین،    ثم ،" كائنًااختر"عند ظھور الموجه  All اكتبحذف كل الكائنات على الشاشة   وأخیرًا، ل 
  ھكذا .ھا جمیعًا وتصبح الشاشة نظیفةیقوم أوتوكاد بحذفف

Command: Erase  
Select objects: all  
5 found  
Select objects:  

  حفظ الرسم

  . Drawing1.dwg فتراضياالملف الحال دخولك برنامج أوتوكاد للمرة األولى تكون ضمن 
   :  اتبع الخطوات التالیةلحفظ ما رسمته

   .في األعلى Quick Access Toolbar السريع الوصول أدوات  من الزر  ضغطا
  .18شكل ، File>Save حفظ>ملف Application Menuالتطبیق واجھة  اختر من

   .األوامرسطر  في Save األمرأو  Qsave األمراكتب 
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 Application Menuالتطبیق واجھة  :18 شكل
  

. 19 شكل، Save Drawing As" حفظ باسم"حوار الصندوق يقوم أوتوكاد بعرض جمیع ھذه الحاالت تؤول بك إلى أن 
 من دروس أوتوكاد LESSON 1إذا رغبت بحفظه كدرس أول. فیهرسمك حدد القرص والمجلد الذي ترغب بحفظ ھناك 
  : وفقًا لصندوق الحوار التالي ضمن سطح المكتب فإننا نحفظه ACAD2011 على المجلد 2011

  

  
 Save Drawing Asالحوار صندوق  :19 شكل

 
.  دقائق5كل علیه على فترات قصیرة، مثًال التغییرات الطارئة مع تذكر دائمًا أن تحفظ رسمك  :هــیـبـنـت

 .19شكل ، :Files of typeأنظر الخانة .  مثًال أو أقل2010حفظ رسمك كملف أوتوكاد إ
 

 ألول األوامـر سـطر   فـي  Save  واألمـر Qsave يوجد فرق في النتیجة بین كتابة األمر     ال  
  . ملفكمرة تحفظ فیھا 
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 إذا كـان  األوامـر سـطر   فـي  Save  واألمرQsave يوجد فرق في النتیجة بین كتابة األمر 
كنـت قـد     باسـم جديـد حتـى لـو    ملفـك يقوم بحفـظ   Saveفاألمر . معروف باسمه ملفك

  . Save As باستخدامحفظته من قبل 
  

 عــدم وجـود أيــة  مـن أوتوكــاد يتحقـق  إذ . غـالق اإلال تخـشى مـن ضــیاع رسـومك عنــد    
  .  ويسألك لحفظھاتعديالت على الرسم

  
  إغالق أوتوكاد

  
   :إلنھاء جلسة أوتوكاد

  .  للخروج من أوتوكادFile> Exitثم ويبقى أوتوكاد ، فتخرج من الملف File> Close  خترا
  .للخروج من أوتوكاد Quit   أوExit أحد األمرين  للخروج من الملف أو اكتب األوامرسطر في  Close  أكتب

  . الموجودة في الزاوية العلوية والیمنى لشاشة الرسم Xاضغط على اإلشارة
  

  

   الخروج من ملف أوتوكاد :20 شكل

 .  كنت قد أجريت تعديًال ما على ملف أوتوكاد فإن الرسالة التالیة ستظھرإذا 
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  ن ملف أوتوكاد حفظ  التعديالت ضم :21 شكل
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   الدرس الثاني 

  
  درس الثاني تعلم في النس

  بدء رسم جديد •
  ضبط حدود الرسم وضبط دقة الرسم  •
نظـام اإلحـداثیات الـديكارتي    .  المختلفة في أوتوكاد أنظمة اإلحداثیات التعرف على    •

 .المطلق والنسبي و نظام اإلحداثیات القطبي النسبي
 . لمستطیالت والمضلعات والدوائر رسمًا دقیقًارسم العناصر األساسیة كالخطوط وا •
 . أنماط الوثب المختلفة ونمط التعقب القطبي •
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  بدء رسم جديد

  Create حــدد مــن اللــسان . 22 شــكللــك النافــذة، ظھر ســت، File>New  ملــف جديــد مــن  اختــر– 1
Drawings  أي " شيء البدء من ال"الخیارStart from Scratch متري" ثم اختر"Metric  في األسفل ألنك

  .ترغب باستعمال الوحدات المترية في رسمك
  

  
 

  فتح ملف جديد على الیمین والبدء من ال شيء على الیسار: 22شكل 
 

  فیظھر لك صندوق الحوار التالي
  

  
  

  العالمي/ ضمن النظام المتريacadiso ومنه الملف Templateاختیار الملف القالب : 23شكل 
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 وھي الشائعة أو ةمیلمتريفقد ترسم بوحدات . یقة يتم الرسم في أوتوكاد بأية وحدات ترغبھا في الحق:ملحوظة

وفي الحالتین ستتعامل مع جمیع وحدات الرسم بشكٍل متشابه ولن تشعر بالفرق ما دمت . وحدات اإلنش
  . ترسم بإحدى الوحدات في ملف الرسم الواحد

  
  كالسیكالدخول إلى أوتوكاد 

  .24شكل على وحدده،  األأنقر السھم في
     

 
 

   يأوتوكاد كالسیكفتح ملف جديد نمط آخر ل: 24شكل           

  فتظھر واجھة الرسم كما يلي

  

 
  

  2011 كالسیكيواجھة برنامج أوتوكاد : 25شكل 
  

وية التحكم في أشرطة األدوات المطلوبة بالضغط على الزر الیمین للمؤشر في الزاوية العلتستطیع ھنا بسھولة 
  : الیمنى كما يلي
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   2011 كالسیكيوتوكاد المطلوبة ألدوات ة األطضبط أشر: 26شكل 
  

 Drawing Limits and Drawing Precision ودقة الرسم ضبط حدود الرسم
  

ترسم األشیاء في أوتوكاد عادة بمقیاسھا الحقیقي، ولذلك فمن المستحسن ضبط حدود الرسم إلـى حجـم الـشیئ        
ھـذه الورقـة أي   ضبط حدود الرسم إلـى حجـم    بالعرض فإنه يلزمنا A4إذا رغبنا بالرسم على ورقة      . رسمهقوم ب نالذي  

  :لذلك، نعرف أوًال حدود الرسم المطلوبة. 27شكل رتفاع،  ملیمتر لال210 ملیمتر للطول و 297
  

  .ال تعني حدود الرسم أنك ال تستطیع أن تتجاوزھا عند الرسم :تنبیــه
  

  
  
  
  
  

  بالعرضA4حدود ورقة الرسم : 27شكل 

  
  : لضبط حدود الرسمLimits في نافذة األوامر الكلمة أكتب

Command: Limits   
Reset Model space limits: 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:  

  .27شكل ، (0,0)ھنا، نضغط مفتاح اإلدخال موافقین ألننا ننطلق من الزاوية الیسرى والسفلیة والتي إحداثیاتھا 

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 297,210   

 كإحداثیات <420.0000,297.0000>فتراضیة لبرنامج أوتوكاد المبینة بین إشارتي أكبر وأصغر أي أننا نغیر القیمة اال
 A4 إلى القیمة الجديدة والتي تتوافق مع أبعاد ورقة الرسم (0,0)النسبة إلى النقطة األولى الزاوية األخرى ب

  . 297,210لذلك، نلقم المحث . بالتحديد
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لـذلك، إنتـق مـن القائمـة     . الرسـم فـي أوتوكـاد   تحديـد دقـة    الفواصـل العـشرية ل  نحتاج إلـى ضـبط   من جھة أخرى، قد     

وحـدات  "ع حـوار  بعرض مربـ في الحالتین  یقوم أوتوكاد   ، ل Units  أو اكتب في نافذة األوامر     Format>Unitsالقیاسیة  
، Length" الطول" في قسم وحدات Decimal" عشري"من انتقاء ھناك تأكد . 28 شكل ،Drawing Units" الرسم

 واضـغط علـى الـسھم إلـى جـوار         Precision" الدقـة "ثم انتقـل إلـى      . Angle" زاوية"في قسم   " درجات عشرية "و
  . ثم اضغط زر موافق" 0"وانتق " 0.0000"
  

فـإذا رسـمت   . وتوكاد دقیق إلى أبعد الحدود ولكن ما يظھر على شاشة الرسم يتوافق ودقة الرسم إن ما ترسمه في أ    
 وحـدات بالتمـام والكمـال،    10 صحیح ستجد أن طوله عنـد القیـاس   1 وحدة بدقة 9.8492 خطًا مستقیمًا طوله الفعلي

  .0.01 وحدة بدقة 9.85 و 0.1 وحدة بدقة 9.8) الخط(ويكون قیاسه 
  

  
  

  Drawing Units ”وحدات الرسم“الحوار صندوق  :28شكل 

ضبط حـدود المعاينـة الحالیـة بحیـث     ل. دقة ووحدات ما سترسمه تالیًا على شاشة الرسمفي أوتوكاد بضبط للتو قمت  
 ، ھكذاA ثم Z:، اكتب قبل أن نرسم أي كائن على شاشة الرسمA4حدود الرسم والتي ھي ورقة تغطي 

Command: Z  
ZOOM 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: A   

  
  اإلحداثیاتأنظمة 

تتجـاوز ھـذا القـسم قبـل      ولـذلك ال . فھم نظم اإلحـداثیات المختلفـة   يتوقف رسم الكائنات وتحريرھا في أوتوكاد، على   
  .التأكد من فھمه فھمًا صحیحًا

  Absolute Cartesian Coordinate System نظام اإلحداثیات الديكارتي المطلق

 يمثـل الـرقم األول  . )X,Y( رتي المطلق بزوج من األرقام يفصل بینھمـا فاصـلة    تعرف النقطة في نظام اإلحداثیات الديكا     
   Yأو " ص"ويمثل الرقم الثاني . المعینةوالنقطة " ص"الصادي اإلحداثیات محور  المسافة الفاصلة بین Xأو  " س"

. الديكارتي المطلقصفة النظام ھذا ولذلك يطلق على  .ذاتھاوالنقطة السیني اإلحداثیات محور المسافة الفاصلة بین   
  .  استخدام ھذا النظام في أوتوكاد في العمل الیومي، ولكنه مناسب لألعمال المساحیة يفضلوال
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  29شكل : 1مثال 

  

. B(30,40)  بینمـا A(20,10) أن إحـداثیاتھما    ، حیـث  B و   Aبین النقطتـین     AB) القطعة الخطیة ( أرسم الخط المستقیم  
ستطیلة ومخططة لھا أبعاد معروفة، وأن في الورقة إحداثیات مطلقة تبـدأ فـي الزاويـة    سنتخیل أننا نرسم على ورقة م   
. Limits وفقـًا لألمـر   (297,210) وتنتھي في النقطة العلوية والیمنى في النقطة        (0,0)الیسرى والسفلیة في النقطة     

  : وفقًا للتسلسل التالي" رسم خط" لحل ھذا المثال نفذ األمر
 
Command: LINE  
Specify first point: 20,10  
Specify next point or [Undo]: 30,40  
Specify next point or [Undo]:  

 

  أنظمة اإلحداثیات: 29شكل 

  Relative Cartesian Coordinate System نظام اإلحداثیات الديكارتي النسبي
  

 بعبـارة ) Relative Cartesian Coordinate System(تعرف النقطـة فـي نظـام اإلحـداثیات الـديكارتي النـسبي       
)dx,dy@ .(مثلت)dx (تالیة والنقطة ال  تم إدخالھا بعد السیني بین آخر نقطة      ال)   بـین   البعد الـسیني  مسقط  أو

البعـد  مـسقط  أو  ( والنقطـة التالیـة  تم إدخالھـا بعد الصادي بین آخر نقطة ال (dy)مثل كما ت). Delta xالنقطتین 
  .الديكارتي النسبيالنظام صفة ھذا  ولذلك يطلق على .)Delta yالصادي بین النقطتین 

  
  29شكل : 2 مثال

  
 عـن  Cبینما تبعد النقطة  A(20,10) أن إحداثیات ، حیثC و  Aبین النقطتین   ) الخطیةالقطعة  ( أرسم الخط المستقیم    

وفقًا للتسلـسل  " رسم خط" الحل يتطلب تنفیذ األمر .  ملیمتراً 40 والمسافة الرأسیة    30 بالمسافة األفقیة    Aالنقطة  
 :التالي

Command: LINE   
Specify first point: 20,10  
Specify next point or [Undo]: @30,40   
Specify next point or [Undo]:  

  
  .  لنحدد بعد النقطة التالیة بالنسبة إلى النقطة األولى@لقد استخدمنا الرمز 
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  )Relative Polar Coordinate System (نظام اإلحداثیات القطبي النسبي

  
 المـسافة الفاصـلة   distanceيمثـل   ). @distance<angle(تعرف النقطة في نظام اإلحداثیات القطبي النسبي بعبـارة          

 الزاويـة الحاصـلة بـین آخـر نقطـة تـم إدخالھـا والنقطـة         angle، كمـا تمثـل   طة تم إدخالھا والنقطـة الجديـدة  بین آخر نق 
    .النظام صفة نسبيھذا ولذلك يطلق على . الجديدة بالنسبة إلى محور س

  
  29شكل : 3 مثال

 عن D تبعد النقطة ینما بA(20,10) أن إحداثیات ، حیثD و Aبین النقطتین ) القطعة الخطیة(أرسم الخط المستقیم 
وفقًا " رسم خط" الحل يتطلب تنفیذ األمر.  درجة30 ملیمترًا وبالزاوية القطبیة 50 بالمسافة القطبیة Aالنقطة 

 : للتسلسل التالي
Command: LINE  
Specify first point: 20,10  
Specify next point or [Undo]: @50<30  
Specify next point or [Undo]:  

    مستطیلالرسم 
  

لـذلك، نرسـمه بعیـد تحديـد مـوقعي زاويتیـه       . يرسم المستطیل في أوتوكاد بحیث تكون أضالعه أفقیـة ورأسـیة دائمـاً        
كما يمكن استخدام المؤشر . المتقابلتین تمامًا كما يشیر إلى ذلك الرمز المستخدم في أوتوكاد لرسم المستطیل 

علـى كـل   . فالثانیـة  في شريط أدوات الرسم ثم نقر النقطة األولـى      لرسم المستطیل الذي يتطلب النقر على الزر        
  . حال، نحن معنیون برسم المستطیل الذي تكون أبعاده محددة وباحداثیات معروفة سلفًا

  
  : 4 مثال

  . وحدة50 وارتفاعه 100أرسم المستطیل الذي طوله 
Command: Rectangle  (Rec ) 
Specify first corner point or  
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  انقر أية نقطة على الشاشة 
Specify other corner point or [Dimensions]: @100,50  

  : تمرين
 ؟ 100,50@ بدًال 100,50 وحدة إذا لقمنا في المحث 50 و 100ھل تكون أبعاد المستطیل السابق 

    
  ........................ :الجواب

  
  : 5 مثال

  . طريقة أخرى لرسم المستطیل المعروفة أطواله
Command: Rec  
Specify first corner point or  
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: اشةانقر أية نقطة على الش  
Specify other corner point or [Dimensions]:  D  

ولذلك كتبنـا  .  المستطیل ذاتهDimensions" أبعاد"ھنا، غیرنا المحث من تحديد موقع النقطة الثانیة للمستطیل إلى         
  ھكذا .  وحدة50 بـ Width االرتفاع وحدة بینما يلقم 100 بالمقدار Length الطولنكمل األمر بتلقیم . Dالحرف 

Specify length for rectangles <500.0000>: 100  
Specify width for rectangles <40.0000>: 50  
Specify other corner point or [Dimensions]: ننقر بالمؤشر إحدى الجھتین العلوية أم السفلیة  

  
  : تمرين

  .  وحدة بالطريقتین الواردتین أعاله لرسم المستطیل20ه ضلعه أرسم المربع الذي طول
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 olygonsPضلعات مالسم ر
  

افتراضیًا، يقوم أوتوكاد برسم المضلع استنادًا . يمكننا أوتوكاد من رسم المضلعات على اختالف عدد أضالعھا وأحجامھا        
أو تمـس أضـالعه مـن الـداخل     ) Inscribed in circleالمـضلع داخـل الـدائرة    (إلى دائرة وھمیة تمر في رؤوس المـضلع  

.  طول ضلعهكما تتوفر طريقة أخرى لرسم المضلع استنادًا إلى ). Circumscribed about circleالمضلع خارج الدائرة (
  . تعلم طريقة أخرى لرسم المربع الوارد أعاله استنادًا إلى أنه مضلع رباعي منتظمسنحاول وكمثال مباشر 

  

  : 31شكل ، 6 مثال
  .Polygon المضلع وحدة باستخدام 20ارسم المربع الذي طول ضلعه 

  

 في محث ) بشكل مختصرPol ( أو  Polygonأو أكتبالريبون ، في شريط 30 شكل، Polygon" مضلع"انقر زر 
  األوامر واضغط مفتاح اإلدخال ) نافذة(
 

  

 رسم المضلعأيقونة شريط أدوات الرسم وفیه : 30شكل 

  
  المضلعات: 31شكل 

Command: Polygon  

 Enter number of sides" أدخل عدد األضالع"وفي الحالتین تجد أن محث األوامر يستجیب بـ 

Enter number of sides <3>:    واضغط مفتاح اإلدخال4اكتب   4 
Specify center of polygon or [Edge]: e  

  ثم اضغط مفتاح اإلدخال  Edge "طول الضلع"تعني أنك ترغب بتنفیذ االختیار    eكتابة الحرف

Specify first endpoint of edge: 100,100 أكتب  
Specify second endpoint of edge: @20,0    

  

  .31شكل  أي البعد بین النقطتین،،100,100نحدد إحداثیات حافة الضلع األخرى نسبة للنقطة األولى  20,0@ ھنا بـ
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   :31شكل  ،7 مثال

  . وحدة انطالقًا من زاوية المربع األولى30أرسم المخمس الذي طول ضلعه 

Command: Polygon  
Enter number of sides <4>: 5   
Specify center of polygon or [Edge]: e  
Specify first endpoint of edge: 100,100  أنقر نقطة ما أو حددھا  
Specify second endpoint of edge: @30,0  

  : 8 مثال
  .   وحدة100أرسم المثلث الذي تمر في رؤوسه دائرة وھمیة، نصف قطرھا 

Command: Polygon  
Enter number of sides <4>: 3  
Specify center of polygon or [Edge]: انقر أية نقطة على الشاشة  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I    أي أن المضلع داخل الدائرة 
Specify radius of circle: @100<0  

  : 9 مثال
  . وحدة100أرسم المثلث الذي تمس أضالعه دائرة وھمیة، نصف قطرھا 

Command: Polygon   
Enter number of sides <5>: 3  
Specify center of polygon or [Edge]: انقر أية نقطة على الشاشة 
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: C  
Specify radius of circle: @100<0  

  
  : تمرين

ماذا لو لقمت المحث في آخر سطر 
ماذا لو  و. 0>100@ بدًال من 100بالمقدار 

  ؟  37>100@لقمت بالقیم
  ماذا ينتج وكیف تفسر ذلك؟

  
   رسم الدوائر في أوتوكاد

  
ائن ھندســي تبعــد نقاطــه بعــدًا    ــدائرة كــ ال

ويــسمى ذلــك البعــد . ثابتــًا عــن نقطــة مــا
ــصف القطــر  ــدعو النقطــ radiusبن ة  بینمــا ن
ويــوفر أوتوكــاد عــدة طــرق . الثابتــة بــالمركز

  :لرسم الدائرة، نستھلھا بالمثال التالي
  

  :10 مثال
  

أرسم بالمؤشر الدائرة التي مركزھـا نقطـة        
ما على شاشة الرسـم ونـصف قطرھـا أيـة       
قیمـة اختیاريــة؟ لرسـم ھــذه الـدائرة بھــذه    

  : المواصفات سنتبع الخطوات التالیة
  

)  اختــصارًاC أو اكتــب  (Circleأكتــب 

في  في محث األوامر أو انقر زر الدائرة      
ــق مــن      شــريط أدوات الرســم أو حتــى انت

شــكل ، Draw>Circleالقائمــة القیاســیة  
  Center,Radius وھناك حدد االختیار ،32

  
 

،Draw>Circle القائمة القیاسیة: 32شكل 
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Command: Circle  (C ) 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:    

 
  نكمل األمر. )أو يعطیك عدة خیارات لرسم ھذه الدائرة(يطلب منك أوتوكاد أن تحدد مركز الدائرة التي سترسمھا 

 انقر أية نقطة على شاشة الرسم :                     ....    
  

 ھذا المركز  كما تظھر دائرة تكبر وتصغر حول. ھنا يستجیب أوتوكاد فیحدد لك مركز الدائرة رسمًا على شاشة الرسم
 الدائرة التي Radiusوعندئٍذ، يطلب منك أوتوكاد أن تحدد نصف قطر . وفقًا لحركة المؤشر على شاشة الرسم

  نكمل األمر ].  للدائرةDiameterيعطیك خیارًا آخر ھو القطر [سترسمھا أو 

Specify radius of circle or [Diameter]:            ٍن آخراسحب المؤشر على الشاشة وانقر في أي مكا
  

 .أنك رسمت دائرة، غیر معروف ال نصف قطرھا وال إحداثیات مركزھاة الحظمن السھولة الم
  

 فـي آخـر   100جـرب واكتـب   . وإذا كنت ترغب برسم دائرة معروف نصف قطرھا فما علیك إال أن تلقم مقدار نصف القطـر      
  . ة وحد100سطر في األمر السابق لتجد أنك رسمت دائرة نصف قطرھا 

  
 ولكـن  .ھـا لن يقترح علیك أوتوكاد أية مقترحات بخصوص نـصف قطر فبرسم أول دائرة في جلسة الرسم، إذا كنت تقوم    

وعندئـٍذ،  . circle كلما اسـتخدمت أمـر   ھارسمتم ائرة آخر دما إن ترسم أول دائرة حتى يقوم أوتوكاد باقتراح نصف قطر             
جـرب ذلـك   . خـر دائـرة مرسـومة   ھا مكافئـًا آل نصف قطرالتي سیكون  يمكنك بضغط مفتاح اإلدخال رسم الدائرة الجديدة    

  . لوحدك
 

  ، الوارد أعاله32شكل االختیارات الممكنة لرسم الدائرة، أنظر 
  

  . radius فنصف قطرھا center تحديد مركز الدائرة
   .diameter تحديد مركز الدائرة فقطرھا

   .ائرةيشكالن قطرًا للدتحديد نقطتین على محیط الدائرة، 
  . مثًال، أرسم دائرة تمر في رؤوس مثلث مرسوم. تحديد ثالث نقاط على محیط الدائرة

  .انتقاء مماسین للدائرة، وتحديد نصف قطرھا
  . مثًال، أرسم دائرة تمس األضالع الثالثة لمثلث مرسوم. انتقاء ثالثة مماسات للدائرة

  . بتحديد مركزھا ونصف قطرھا: أوًال

 بنقر نقطة في نافذة الرسمرة غیر معروف ال نصف قطرھا وال إحداثیات مركزھا كما ورد أعاله رسم أية دائيمكن 
لتحديد مركزھا ثم نقر نقطة أخرى لیحدد البعد بین النقطتین المنقورتین نصف القطر لتلك الدائرة وإما باتباع الطريقة 

وتقوم الطريقة الدقیقة على كتابة . نافذة األوامرالمركز ونصف قطر الدائرة كتابة في إحداثیات الدقیقة لتلقیم قیم 
وفقًا ألحد أما نصف القطر فیمكن كتابته مباشرة، أو تحديده . )x,y(صیغة الديكارتیة المطلقة البإحداثیات مركز الدائرة 

  . أنظمة اإلحداثیات
 

  : 11 مثال
  . (0,0) وحدة ومركزھا في النقطة 50التي نصف قطرھا الدائرة أرسم 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0  
Specify radius of circle or [Diameter]: 50  
 

  :قطرھاثم بتحديد مركز الدائرة  -ثانیًا
  

   .يشبه ھذا األسلوب أسلوب رسم الدائرة بتحديد مركزھا فنصف قطرھا
 

  : 12 مثال
  .(0,0) وحدة ومركزھا في النقطة 100التي قطرھا الدائرة أرسم 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0  
Specify radius of circle or [Diameter]: d  
Specify diameter of circle: 100  
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  تمرين   
  ما قطر الدائرة الناتجة من تلقیم أمر رسم الدائرة التالي؟ 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: @10,15  
Specify radius of circle or [Diameter]: 100  

 ........................:  الجواب
  

  :بتحديد نقطتین على محیط الدائرة، متقابلتین قطريًا -ثالثًا
  . معروفتین على محیطھا وتشكل المسافة بینھما قطرًا للدائرةن ینقطت من انطالقا تستخدم ھذه الطريقة لرسم دائرة

 
  :13 مثال

  . ھاقطرأرسم دائرة بالمؤشر من نقطتین يشكالن 
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p  

 
  نكمل األمر . points 2 من 2pھنا غیرنا اختیار مركز الدائرة إلى نقطتین 

Specify first end point of circle's diameter: حدد النقطة األولى 
Specify second end point of circle's diameter: حدد النقطة الثانیة 

  :14 مثال
  : التاليتسلسل الالجواب يتم ب. (120,60) و (60,80)ارسم الدائرة المارة في النقطتین التالیتین 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p  
Specify first point on circle: 60,80  
Specify second point on circle: 120,60  

  تمرين  
   في السطر األخیر يفضي إلى رسم الدائرة نفسھا؟  120,60 بدًال من 120,60@ھل تعتقد أن تلقیم القیمة

   إلى السطرين األخیرين فعلى ماذا نحصل؟ @وإذا أضفنا
  

  : بتحديد ثالث نقاط على محیط الدائرة-رابعًا
  

ومن البدھي أن ال تكون النقاط الثالث على استقامة يمكن رسم الدائرة أيضًا بتحديد ثالثة نقاط على محیط الدائرة، 
  : بالمؤشر الدائرة طريقة رسم ھذهالتاليتسلسل يمثل ال. واحدة

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: حدد النقطة األولى  
Specify second point on circle: حدد النقطة الثانیة 
Specify third point on circle: حدد النقطة الثالثة 

 فإذا كانت اإلحداثیات المطلقة للنقاط الثالثة محددة باألرقام .لرسم الدائرة المارة برؤوس مثلثشائعة ھذه الطريقة 
  ": رسم الدائرة"فإننا نلقم تلك القیم ألمر 

  
  : 15 مثال

  : التاليتسلسل الالجواب يتم ب. (55,60)  و(40,100)، (0,0)ارسم الدائرة المارة في النقاط الثالثة التالیة 
Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p  
Specify first point on circle: 0,0  
Specify second point on circle: 40,100  
Specify third point on circle: 55,60   

   بطريقة المماسین ونصف القطر -خامسًا
  

نحـدد ألوتوكـاد خطـین أو قوسـین موجـودين فـي       . تعتبر ھذه الطريقة من الطرق المھمة غیر المباشـرة لرسـم الـدائرة     
  . الرسم كمماسین ثم نلقم قیمة نصف القطر فیقوم أوتوكاد بتحديد مركز الدائرة ويرسمھا
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  :16 مثال
  . ن مرسومین ونصف قطرھا محددأرسم الدائرة التي تمس خطی

 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr  

  مماس مماس نصف قطر أي Tangent Tangent Radius من األحرف األولى للكلمات ttrختصارات جاءت االحیث 

Specify point on object for first tangent of circle:     الخط األولالمماس األول فوقانقر  
Specify point on object for second tangent of circle:  الخط الثانيالمماس الثاني فوقانقر   
Specify radius of circle: أدخل نصف قطر الدائرة أو حدد ذلك باستخدام الفأرة 

  
  :  ولرسم دائرة تمس قوسین دائريین أو دائرتین محددتین ونصف قطرھا معروف نستعرض المثال التالي

  
  33 شكل ،17 مثال

رسم دائرة ا. ، من الداخل36Ø و 31Ø والتي تمس دائرتین، قطراھما R15رسم الدائرة، نصف قطرھا ا
  بحیث يكون التماس من الخارج لنفس الدائرتینR75أخرى نصف قطرھا 

 

  
  رسم دائرة تمس دائرتین: 33شكل 

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: ttr  

     عندئٍذ، يتحول المؤشر إلى إشارة التماس
Specify point on object for first tangent of circle:   األولانقر الضلع  
Specify point on object for second tangent of circle: انقر الضلع الثاني  
Specify radius of circle: 15  

  
ار ما ھـو أقـرب   یختقوم أوتوكاد با ونصف القطر، وفي ھذه الحالة يأحیانًا يجد أوتوكاد أكثر من دائرة تطابق شرط التماس      

 في المثال السابق ُرسمت الدائرة األولى على الیمین ألن النقطتـین  .إلى نقاط االنتقاء التي حددتھا على المماسین   
 علـى الیـسار   P4 و P3وفـي الحالـة الثانیـة، كانـت نقـاط النقـر       .  على يمین الدائرتین األصـلیتین    P2 و   P1المنقورتین  

  .جرب ذلك لوحدك. تمس الدائرتین األصلیتین من الیسار) 33الشكل ظھر منھا القوس في (فحصلنا على دائرة 
 

  .  34شكل  ، أو ثالثة نقاط تمر فیھا الدائرةانتقاء ثالثة مماسات للدائرة -سادسًا 
  

الثالثـة، أو رسـم الـدائرة    تمـس أضـالعه   ي التـ ، نتخیل مثلثًا مرسومًا على شاشة الرسم والمطلوب رسم الـدائرة       ھنا
 : أي حدد ثالث نقاط كما يلي3Pلذلك، نحدد بعید االختیار . التي تمر في رؤوس المثلث
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   :18 مثال
  .  ارسم الدائرة التي تمس األضالع الثالثة لمثلث مرسوم

Command: C  
CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P  

  أنك تريد التماس مع الخط  ثم انقر الضلع األول لتعني TANاكتب أوًال 
Specify first point on circle: TAN  األولانقر الضلع   
Specify second point on circle: TAN انقر الضلع الثاني 
Specify third point on circle: TAN انقر الضلع الثالث 

  : 19 مثال
  .  ارسم الدائرة التي تمر في رؤوس مثلث مرسوم

  
  . INT إلى  TANذ حالة التماس بتغییر  كما في تنفیالحل

  
ــرة تمــس مــستقیمات ثالثــة بطريقــة أخــرى كمــا يلــي   كمــا  ــار  : يمكننــا تنفیــذ رســم دائ مــن القائمــة القیاســیة نخت

Draw>Circle ثم الخیار الفرعي Tan,Tan,Tan ، 34شكل.    
  

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _3p Specify first point on 
circle: _tan to ننقر أول ضلع في المثلث 
Specify second point on circle: _tan to  ننقر الضلع الثاني في المثلث 
Specify third point on circle: _tan to  ننقر الضلع الثالث في المثلث 
 

 
  

  الثة مستقیمات أو ثالثة دوائرالقائمة القیاسیة لرسم دائرة تمس ث: 34شكل 
  حفظ الرسم

اختر االسم الجديد . File>Save Asإحفظ ملفك القديم مع تعديالته الجديدة أو احفظه كملف جديد 
Desktop:\ACAD2011\LESSON2 . 

  .  أغلق أوتوكاد
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   الدرس الثالث

   درس الثالثتعلم في النس
 فتح ملف قديم ثم إضافة رسم إلیه  •
 لرسم اإلبحار في ا •
 نمط الشبكة ونمط الوثب: إعدادات الرسم •
 نمط التعامد ومربع اإلحداثیات  •
 نمط التعقب القطبي •
  .  الطريقة المباشرة لرسم الخطوط •
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  فتح ملف سابق
  

اكتب  Desktop:\ACAD2002\LESSON2الملف الذي أنھیت به رسمك في الوحدة الثانیة أي (لفتح ملف قديم 
في مربع  حدد .Select File مربع الحوارإلى دخل تفي الحالتین فتجد نفسك  File>Open أو اختر Openاألمر

شكل ظھر في ، كما يLESSON2المطلوب   ثم نختار الملفDesktop>ACAD2002حفظ ال مجلد Select Fileالحوار 
35.  
  

  
  

 Select Fileالحوار  صندوق :35شكل 
   Zoom اإلبحار في الرسم

  
مـع   علـى مـا نرسـمه أو نبنیـه    لقـاء نظـرة مقربـة    يـستخدم إل اسـتعماًال،  وتوكـاد   أأحد أكثر أوامر    ھو  اإلبحار في الرسم    

اإلبحـار فـي   نـا  يتـیح ل سـوف   Zoom" إبعـاد /تقريـب "الذي سـنعرفه بــ    األمر   ھذا   .لى المعاينة السابقة  إالعودة  إمكانیة  
  . فیهقوم بالعمل نالرسم الذي 

  

  :  حول ناحیة من الرسمZoom Windowلتقريب المعاينة 

  :ھناك عدة طرق لعمل ذلك وھي
 Specify first" ، اختر الزاوية األولى من شريط األدوات القیاسي  Zoom Window" إطارتقريب  " ضغط الزر ب- 1

cornerلإلطار وذلك بالنقر بالزر األيسر للمؤشر فیستجیب أوتوكاد بـ  Specify opposite corner: أي اختر الزاوية ،
كما يمكن .  على الشاشةطار الذي اخترتهداخل اإلًا مكبرالذي حددته  المستطیل - سیمأل اإلطارالمقابلة عندئٍذ 

  : التقريب باألسلوب نفسه بالطرق األخرى المذكورة أدناه
  .  في نافذة األوامر W  ثم Z ةباكتب - 2
   .36شكل ، Window" إطار "  ثم Zoom" تقريب "View من القائمة القیاسیة رنقبال -3
  

   :Zoom Previous للعودة إلى المعاينة السابقة
  
   من شريط األدوات القیاسي  Zoom Previous" السابق تقريب "ضغط الزر ب-1
  .P  ثم Zة باكتب -2
یعود أوتوكاد إلى عرض المعاينة  فView>Zoom>Previousأي  Viewمن القائمة القیاسیة  "السابق تقريب "رنقبال -3

  .السابقة
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   Zoom Previous ومنھا تقريب السابق Viewالقائمة القیاسیة : 36 شكل
  Realtime Panعلى الیسار استخدام التجول الحقیقي 

  

  
  بعض أيقونات اإلبحار الرئیسة: 37 شكل

  

  :Realtime Zoom  الحقیقيبعاداإل/استخدام التقريب

  .  من شريط األدوات القیاسي"  حقیقيإبعاد/ تقريب "ضغط الزر ا-1
  .من شريط األدوات القیاسي"  حقیقيإبعاد/تقريب"ختر ا أو Z  بكتابة -2

المطلـوب  الرسـم  جـزء  ضـع المؤشـر فـوق     . أي ± مـع إشـارة    ةشكل عدس اليتغیر المؤشر إلى    وفي كلتا الحالتین    
  . تجده يبتعد ويصغرإلى أعلىترب ويكبر، ثم انقر واسحب قتجد الرسم يثم انقر واسحب إلى أسفل تقريبه 

  

  :Realtime Pan لتجول الحقیقياستخدام ا

  . من شريط األدوات القیاسي" التجول الحقیقي "غط زر بض-1
   .36شكل من شريط األدوات القیاسي، " تجول حقیقي "رنقب - 2

ضع المؤشر فوق وسط الرسم ثم انقر واسحب إلى الیمین أو األعلـى    . يتغیر المؤشر إلى شكل يد     وفي كلتا الحالتین  
   .إلظھار المزيد من تفاصیل الرسم أو الیسار أو األسفل

 

 :Zoom All  الكلإبعاد/ستخدام تقريبإ

المرئـي  طـار  اإل المعاينة بحیث يظھر كل مـا قمـت برسـمه ضـمن        إبعاد يقوم أوتوكاد بتقريب أو      ،Aثم Z اكتب   - 1
  . كما أوردناه سابقًاLimitsيف حدود الرسم واألمر ستخدام عند تعر ھذه الحالة شائعة اال.لرسمل

، بما يكافئ الخروج من أي  من لوحة المفاتیحEscضغط مفتاح الھروب اة معاينة أو االنتھاء منھا للخروج من أي: مالحظة
  . أمر من أوامر أوتوكاد

  : أنماط وإعدادات الرسم

واختیار الوحدات المترية أو اإلنجلیزية الستعمالھا وحدات تعلمنا في الدروس الثالثة الماضیة كیفیة بدء رسم جديد، 
وقد تعلمنا أيضًا كیف نرسم بعض . قیاس في رسوماتنا مع كیفیة ضبط حدود الرسم ودقة الوحدات المستخدمة

العناصر األساسیة كالخطوط والمستطیالت والدوائر والمضلعات بشكٍل عام ثم انتقلنا لرسمھا بدقة مستخدمین نظم 
  ن، وقبل أن نكمل رسم بقیة ھذه العناصر األساسیة في شريط أدوات الرسم من المھم أن اآل. داثیات المختلفةاإلح
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 Ortho ونمط التعامد snap ونمط الوثب gridنعرج حديثنا إلى أدوات الرسم المساعدة في أوتوكاد وھي نمط الشبكة 
  . مضافًا لھم مربع اإلحداثیات

  
   تخدمة في أوتوكاد؟ المسGridما ھي الشبكة 

ال تظھر في الطباعة سواء النقطیة أو الخطیة ھذه الشاشة . مع خطوط أو نقاط لتشكل شبكة مربعاتھي شاشة 
مساعدة فقط وال تشكل جزًء من قاعدة بیانات أو الخطوط ال/ وفي العادة شبكة من النقاط عند طباعة الرسم، ألنھا 

  . الرسم
  

كما يمكنك تحقیق ذلك بالضغط على . ة إذا كانت معّطلة أو تعطیلھا إذا كانت مفّعلة بتفعیل الشبكF7يقوم المفتاح 
ن التحكم في حجم أخیرًا، يمك. Status bar في شريط الحالة ، أو بالنقر على الزر CTRL+Gمفتاحي 

  .   ومسافات ھذه الشبكة فال داٍع ألن تكون مربعة وال داٍع ألن تكون أفقیة ورأسیة
  

      
  

  محور ص و محور سمع مضیئة من شريط الحالة  10×10بكة شال: 38 شكل
  

    المستخدم في أوتوكاد؟Snapما ھو نمط الوثب 
  

 يكون بمقدورك وضع المؤشر عندھا، لن نقاٍط معروفة، ونمط أو حالة تجعل المؤشر يتحرك مسافاٍت محددة وضمن
. بالعادة، يعمل نمط الوثب مع نمط الشبكة، بحیث تستطیع أن تراقب المسافات التي تقوم بإدخالھا. أينما شئت

من . لذلك، يمّكنك نمط الوثب من االلتزام بمسافات محددة، بینما يساعدك نمط الشبكة على مراقبة ما تقوم برسمه
  .  أخرى، يمكن أن يعمل نمط الوثب بمعزل عن نمط الشبكة، فتحدد له قیم تباعد مختلفة عن قیم تباعد الشبكةجھة

  

، أو بالنقر )CTRL+B(ن مفتاحیالكما يمكنك تحقیق ذلك بالضغط على . تعطیلهأو  بتفعیل نمط الوثب F9يقوم المفتاح 
 snapبكتابة ) أي قیمھما(ت كًال من الوثب والشبكة اكما تستطیع التحكم بإعداد. في شريط الحالة على الزر 

ي كلتا وف. Tools" أدوات" من قائمة Drafting Settingsإعدادات الرسم "في نافذة أوامر أوتوكاد، أو باختیار grid أو 
   : صندوق الحوار التاليالحالتین تدخل إلى 
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  ، الشبكة فعالة والوثب معطلوالوثبالخطیة التحكم في إعدادات الشبكة : 39شكل 
  
   يظھر النمط المعین فاعًال إن كان في شريط الحالة مضیئًا:هـــیـبـنـت

  
 Ortho Mode استخدام نمط التعامد

  
. أو رأسیة/فال تجد حركة للمؤشر إال أفقیة و . ومثلث في عملیة الرسمTسطرة استخدام منمط يشبه إلى حٍد بعید 

  .على رسم خطوط أفقیة وعمودية فقطؤشر  المOrthoيجبر نمط التعامد و

، أو بالنقر CTRL+Lأو تعطیله، ويمكنك تحقیق ذلك أيضًا بالضغط على مفتاحي التعامد نمط فعیل بت F8 يقوم المفتاح
   . في األسفل،38شكل ، في شريط الحالة على الزر 

  
  . ه كلیًالن تستطیع االستغناء عنمع ھذا ف، وقلیلةفائدة و مع مرور الوقت ذالتعامد نمط أن تجد وقد 

 
 

   Direct Distance Entry  سم الخطوطالطريقة المباشرة لر

ولھذا يمكننا بسھولة .  تصبح حركة المؤشر إما أفقیة وإما رأسیةعندما نفعل نمط التعامد بالضغط على الزر 
  . تلقیم المسافات بشكٍل مباشر من لوحة المفاتیح تجاه من المؤشر وفقیة والرأسیة بتحديد االرسم الخطوط األ

  
  :20مثال 

  
الیسرى وذلك و نطالقًا من زاويته السفلى ا 100×50اتبع التعلیمات التالیة لرسم مستطیل أبعاده 

  " رسم خط"  أوتوكاد باستخدام أمر
Command: Line  
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بعیـد تحديـد   ) يمكن تفعیله أو تعطیله في أي وضٍع أثنـاء تنفیـذ أمـر أوتوكـاد أو حتـى قبـل ذلـك       (نفعل ھنا نمط التعامد     

  . النقطة األولى لرسمك الخط فتصبح حركة المؤشر أفقیة أو رأسیة
  

 ثـم وجـه المؤشـر إلـى األعلـى      50 شر إلى يمین نقطة البداية التي انطلقـت منھـا ثـم اكتـب      وجه المؤ 
  ھكذا . C  ثم اكتب50  ثم وجه المؤشر إلى الیسار ثم اكتب100 واكتب

Specify first point: حدد النقطة األولى <Ortho on>  
Specify next point or [Undo]: 50    المؤشر للیمین 
Specify next point or [Undo]: 100    المؤشر لألعلى 
Specify next point or [Close/Undo]: 50    المؤشر للیسار 
Specify next point or [Close/Undo]: C   

  
  .  وحدة100 وحدة وارتفاعه 50أن ما رسمته ھو مستطیل بعینه، طوله ة الحظيمكن م

  
 تمارين 

  
 DDEأو   Direct Distnce Entryالطريقة المباشرة لرسم الخطوط باستخدام 40شكل  ،تالیةألشكال الارسم ا

  

  
  

  تمارين على استخدام نمط التعامد : 40شكل 
  

  .ارسم ھذه األشكال باستخدام اإلحداثیات أيضًا: نشاط 
  

لكـن مـن   . تي تحدد قیمھا المطلقةتفعیل نمط التعامد يساعدك على رسم خطوط أفقیة ورأسیة بالمسافات ال        : تنبیه
فمثًال إذا لقمت . تجاھات إذا ما أدخلت قیمك وفقًا لإلحداثیات النسبیة لتزام باال جھة أخرى، يمكنك أيضًا عدم اال     

 درجـة عـن   30تجاه الذي يمیل  وحدة باال100 فإنه سیرسم 30>100@ المقدار 50في المثال السابق بدًال من    
  .مد نمط التعاتفعیلاألفقي مع 

  
 
 Coordinate Display ستخدام مربع اإلحداثیاتا
  

بداللـة  موقـع المؤشـر   أقصى الیـسار يعـرض   مربع اإلحداثیات الموجود في  فإن    منطقة الرسم  يكلما حركت المؤشر ف   
ھكذا، تصبح حركة المؤشر مرصودة رقمیًا ضمن خانـة مربـع اإلحـداثیات          . 41شكل   ونسبیة،   إحداثیات ديكارتیة مطلقة  

  . اإلحداثیاتنقطة أصل بالنسبة إلى المؤشر ورسمك تیح لك ھذا إيجاد موقع بما ي
  

  . تهبیان حركعطل  يفعل أو يالنقر على مربع اإلحداثیات في شريط الحالة
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   أقص الیساراإلحداثیات فيإحداثیات موقع مؤشر الرسم كما يبدو في مربع : 41شكل 
  

   ي   اإلدخال الدينامیك
بما يجعل كتابة وتنفیذ األمر ضمن سطر رسم على المباشرة كتابة األمر وتنفیذه دم أوتوكاد من خاصیة تمكن مستخ

بین نقطتین، األولى اعتباطیة على الشاشة، والثانیة تبعد تنفیذ أمر رسم الخط عند ف. مربكًا بعض الشيءاألوامر 
مسافة تبعد عن األولى ى نقطة أخرى منطلقًا من نقطة البداية إلالخط يظھر   عن األولى 24.5>300@المسافة 

إذا كتبت إحدى القیمتین . البعد والزاوية يتغیران قیمًا وفقًا لحركة المؤشر على الشاشة. وبزاوية میل معینةمحددة 
 حال خروجك من تلك الشاشة بنقر مثبتًا بالقفلالمذكور يصبح القیاس لمیل الخط عن األفقي معرفًا  مثًال،  درجة24.5
ھذا، ويكون التنقل . ألفقي عن ا درجة24.5طوله لكن بمیل ثابت ھو  يصبح الخط مطاطًا يزداد ويتناقص كما. Tabالزر 

 أما الخروج من رسم ھذه القطعة الخطیة واالنتقال إلى Tabبنقر الزر ) البعد(إلى أخرى ) للزاوية(من شاشة نصیة 
  . أخرى فیتم بنقر زر اإلدخال

  
  كي لرسم خطاإلدخال الدينامی: 42شكل 

  
  . 43شكل في أسفل الشاشة،  DYNمن نقر زر اإلدخال الدينامیكي  أو عدم استخدام يمكن التحكم في استخدام

  

  
  

  
  .تعطیل/التحكم في اإلدخال الدينامیكي تفعیل: 43شكل 
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 والذي Drafting Settings، فندخل إلى صندوق الحوارSettingsقر على ان اإلدخال الدينامیكيلتحكم في إعدادات ول
  :  شاشات كما يلي3يحوي 

  

  
  

  .تعطیل/إعدادات التحكم في اإلدخال الدينامیكي تفعیل: 44شكل 
  

 Pointer Inputإعدادات مؤشر اإلدخالإعدادات أول شاشة على الیسار فیدخلنا إلى صندوق الحوار نختار 
Settingsن تظھر إحداثیات موقع المؤشر دائمًاوأ إحداثیات نسبیةمع الديكارتي النموذج :  فنحدد فیھا ما يلي  

  

  

  
  

   Pointer Input Settingsالتحكم في إعدادات مؤشر اإلدخال : 45شكل 
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  Polar Trackingنمط التعقب القطبي 

  . بحیث يظھر لك مسار محدد أو خط عمل مطاطي تتبعه عند تنفیذ أمر أوتوكادنمط في أوتوكاد للمساعدة في الرسم 
تلـك  ع بـ خطوطـًا تت رسـم  تلتعقب القطبي ونحدد الزاوية التي يتحرك بھا المؤشر نستطیع عندئـٍذ أن          عندما نفعل نمط ا   

قـر الـزر   ان ولتحقیق تفعیـل نمـط التعقـب القطبـي وتحديـد زاويتـه        . تجاھات التي تحددت من مضاعفات زاوية التعقب      اال

مـن القائمـة    Setting  إعـدادات ثم اختـر  .41شكل ، Status bar شريط الحالة في الیمین للمؤشر على الزر 
  . 46شكل ،  Drafting settingsإعدادات الرسمإلى صندوق الحوار المنسدلة التي تظھر يدخلك ذلك 

 

  
   Drafting settings" إعدادات الرسم"صندوق الحوار : 46شكل 

  
 من جھـة أخـرى، يقـوم   . سفل في األOK درجة، ثم نضغط زر الموافقة 30 ونحدد الزاوية  Polar Trackingنختار اللسان

  . نمط التعقب القطبيتعطیل / بتفعیلF10المفتاح 
  

التعقـب   نفعـل نمـط   لـذلك .  درجـة 30 وحـدة ويمیـل عـن األفقـي بزاويـة      160في المثال التالي نريد رسم خـط، طولـه       
 محاولتنا تحديد النقطة اآلن، وعند. نطالقًا من نقطة التحديد األولىانبدأ برسم الخط المطلوب  الوارد أعاله، ثم القطبي

 ومـرن يـشكل مـسارًا للخـط الــذي      نقطـي  يظھــر لنـا خـط  30 بزاويـة  مـع األفقـي  مائـل  الوضـع  وضـوح ال الثانیـة للخـط و  
 فـي   الظـاھر 43 بـدًال مـن الـرقم    160 أي(وعندھا يمكننا تلقیم طول الخط علـى ذلـك المـسار          . 47شكل  سنرسمه،  
 30تناھیة أيضًا رسم كل الخطوط التي تمیل عن األفقـي بمـضاعفات الزاويـة      والحقًا، يمكننا وبسھولة م   . )نافذة األوامر 

  . درجة
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   التعقب القطبي نمط مستخدما مع امتداده المرن رسم الخط المائل : 47شكل 
  

    :تمرين 
   . درجة30 وحدة باستخدام نمط التعقب القطبي السابق، بالزاوية 100رسم المسدس المنتظم الذي طول ضلعه أ

   درجة؟ 75 درجة و 15 درجة، 60الوارد أعاله بنمط تعقب قطبي زاويته ضلع يمكن رسم المھل 
  

  .............    درجة60: الجواب
  .............  درجة 15 
 .............  درجة75 

  : تمرين 
ستخدمًا نمط میلیمترًا م 15.35والذي طول ضلعه )  ضلع12 أي له dodecagon(عشري  رسم المضلع المنتظم اثناأ

   درجة؟ 15تعقب قطبي زاويته 
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  الدرس الرابع

  : درس الرابعتعلم في النس
  
  .نطالق منھا أو االستخدام وثب الكائنات لمساعدتنا في الولوج إلى النقطة الھندسیة المعینةإ •
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 Object Snapوثب الكائنات 

" ھـذه األداة  . ج إلـى النقطـة الھندسـیة المعینـة    تعلم في ھذا الفصل استخدام وثب الكائنات لمساعدتنا في الولو نس
ففي الدروس السابقة لم نحـاول أن نـربط أي خـط رسـمناه وال أيـة      . ھي أداة بالغة األھمیة في أوتوكاد " وثب الكائنات 

تخیل أنك ترغب برسم دائرة يكون مركزھا نقطة نھايـة خـط مرسـوم علـى     . دائرة ناتجة مع نقاط محددة على الشاشة    
 الجواب ھو باسـتخدام  ؟كیف نعمل ذلك وكیف يتم تنفیذه في أوتوكاد. و منتصفه أو نقطة تقاطعه مع خط آخر    الشاشة أ 

والتـي تـشبه المغنـاطیس حیـث يجبـر المؤشـر علـى الوثـب إلـى النقـاط الھندسـیة                 للكائنـات    المختلفةأنماط الوثب   
 .الخ...المحددة كمركز الدائرة أو منتصف الخط أو القوس

 

 

  الكائنات ثب  وشريط أنماط  : 48 شكل
 
شكل انظر (تثبیت شريط أنماط الوثب إلى الشاشة استخدم الزر الیمین للمؤشر لنقر زاوية الشاشة العلوية ل

تفعیل  وبالعادة، ال يفضل .48شكل ، فیظھر شريط أنماط الوثب، Object Snap" الكائنات وثب"ختر وھناك ا) 26
من  .شاشةعلى الشغل حیزًا  ي، أيا يكنالشريطألن  بشكل مستمرشة شريط أنماط الوثب وتثبیته على الشا

   . بشكٍل أفضللمتعلمین الجدداعلى الشاشة جھة أخرى، يساعد وجوده 
  

 ICON SHORTCUT SETTING 

  تتبع مؤقتةالوثب إلى نقطة
 TT TEMPORARY TRACK POINT 

من الوثب   
 FROM SNAP FROM 

 الوثب إلى النھاية
 END ENDPOINT 

 تصف نمالوثب إلى ال
 MID MIDPOINT 

 امتداد خط أو قوسالوثب إلى 
 EXT EXTENTION 

 مركز دائرة أو قوس الوثب إلى 
 CEN CENTER 

 عقدة الوثب إلى 
 NOD NODE 

 ربع الدائرة الوثب إلى 
 QUA QUADRANT 

 تقاطع الوثب إلى ال
 INT INTERSECTION 

 اإلدراج الوثب إلى 
 INS INSERTION POINT 

 تعامد الوثب إلى ال
 PER PERPENDICULAR 

 التماس الوثب إلى 
 TAN TANGENT 

 ةنقطأقرب الوثب إلى 
 NEA NEAREST 

 التقاطع الظاھر الوثب إلى 
 APP APPARENT INTERSECTION 

 ال نقطة الوثب إلى 
 

NON NONE 

 ح إعدادات أنماط الوثبفت
 

OS OSNAP SETTINGS 

  
   جدول أنماط الوثب المختلفة: 49شكل 
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فعند وجود عدة نقاط وثب مختلفة وقريبة من بعضھا . التحكم في نمط الوثب الخاص للحالة الواحدةويمكن أيضًا 

   :يليكما دول السابق محددة الواردة ضمن الجختصارات الاالأن تكتب لحظتھا تستطیع البعض، 
Command: PL  
PLINE  
Specify start point: END  
of 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: MID  
of 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

  
لنتخیل أننا . بما يتوافق ونمط الوثب المستخدم للحالة المعینةإلى أشكاٍل ھندسیة يتحول المؤشر يجب المالحظة أن 

لحل ھذه المشكلة اكتب في سطر األوامر . نرغب في التحرك من نقطة إحداثیاتھا معروفة بالنسبة إلى نقطة أخرى
ID لنقطة الجديدة بإحداثیاتھا المعروفة بالنسبة للنقطة األولىمن ا" رسم خط" وانقر النقطة األولى ثم ابدأ األمر . 
  

  .50شكل : 20 مثال
   ؟Aإلى النقطة  بالنسبة وحدة 75طوله  ،BCالرأسي فضل لرسم الخط األما 

  : لـــحـــال

   IDاكتب في نافذة األوامر 
Command: ID  
Specify point: A    انقر النقطة
  X = 445  Y = -196 Z = 0 
 

                                   
  
  50شكل 

  
  :  كما يليBC أكمل رسم الخط.  مركزًا لإلحداثیات النسبیةA(445,-196,0) التي إحداثیاتھا Aھنا، أصبحت النقطة 

Command: L  
LINE Specify first point: @100,0  
Specify next point or [Undo]: @0,75  or (@75<90) 

  
  51شكل : 21 مثال

 محددة بالنقاط Eالنقطة .  درجة27 ملم ويمیل عن األفقي 130 الذي طوله Eمن النقطة  EFارسم الخط 
 .  والمسافات وفقًا للشكل المرافقEإلى  وصوًال ← A  ← B  ← C  ← Dوالخطوط  

  : لـــحـــال

 :  للتسلسل التاليوفقًا" رسم خط" ضمن األمر TRACKING )الشفاف(باستخدام األمر الفرعي 
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    51شكل 

Command: LINE  
Specify first point: TRACKING  
First tracking point: A    النقطة انقر
Next point  (Press ENTER to end tracking): @100<0  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @50<90  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @130<180  
Next point  (Press ENTER to end tracking): @33<90  
Next point  (Press ENTER to end tracking):  
Specify next point or [Undo]: @130<27  
Specify next point or [Undo]:  
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  شريط أدوات الرسم ومحتوياته: الدرس الخامس

    
  :  لرسم الخطوط والعناصر الھندسیة األخرى مثل شريط أدوات الرسمستخدامإنكمل ھنا س
  
   Plمتعدد الخطوط  رسم •
 هختیارات الممكنة لرسماال والقوس الدائريرسم  •
 رسم القطع الناقص •
 رسم الخط الشريحي  •
 أمر التظلیلتنفیذ  •
 رسم النقطة  •
  ابة النصوص   كت •
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   شريط أدوات الرسم ومحتوياته
                                                                               

  
  

   الرئیسیة و قائمة الرسم شريط أدوات الرسم :52شكل 
    

مثل منسدلة ھا قوائم لبعضبعضھا يظھر منفردًا بینما تظھر . يحوي شريط أدوات الرسم على أيقونات مختلفة
م شريط أدوات ااستخديمكن ي نافذة األوامر، كما فبعض أوامر الرسم ويمكن كتابة . القوس والدائرةالمستطیل و

  . الرسم لرسم بعض عناصر الرسم األساسیة كالخطوط والمستطیالت والدوائر والمضلعات
  

ة یأو ضمن القائمة القیاس شريط أدوات الرسمأغلب أوامر الرسم المشھورة والمحددة إما ضمن تعلم سنكمل ھنا 
  . 52شكل ، Draw" الرسم"

http://www.alqudspub.com


  
 
 
 

  http://www.alqudspub.com                                             القدس للنشر والتوزيع

 44 

  
سنكمل التعرف على بقیة أوامر الرسم المشھورة في .  أو أكثرةأساسیأيقونة  16يتألف شريط أدوات الرسم من 

 Dtextتوكاد كتابة النصوص في أو و Spline ورسم الخط الشريحي Polylineمتعدد الخطوط  و Lineكأمر الرسم أوتوكاد 
  .Ellipse والقطع الناقص arcالدائري والقوس  pointلنقطة ارسم ثم  Mtext و

  
 Polyline متعدد الخطوط

قطعة  ھو خط مركب من عدة قطع خطیة مترابطة وتشكل بمجملھا كینونة واحدة، يمكن لكل Polylineمتعدد الخطوط 
ھل ھو الخط يعني شكل . 53شكل شكل والوزن، الأن تكون ذات مواصفاٍت محددة من ناحیة من متعدد الخطوط 

أما الوزن فھو السمك الذي تظھر به قطع متعدد الخطوط حیث يمكن التحكم بوزن كل . قوس أو مزيج بینھما، مستقیم
على الیمین أو مختلفة العرض فتظھر وط إما بشكٍل ثابت فتظھر القطع الخطیة منتظمة العرض كالخطقطعه قطعة من 

  . ألزرق السماوي على الیساروط با كالخطط مخروطیًة كالسھم أو حتى كشبه المنحرفعندھا الخطو

 
متعدد الخطوط : 53شكل   

 في نافذة أوامر أوتوكاد، أو اكتب Plineلرسم متعدد الخطوط انقر على الزر المعین من شريط أدوات الرسم، أو اكتب 
PL اختصارًا، أو انتق من القائمة القیاسیة Draw>Pline   

 

القائمة القیاسیةشريط أدوات الرسم ومن رسم متعدد الخطوط من : 54شكل   

ويتم رسم القطعة القوسیة من الخط .   يمكن ألية قطعة خطیة في متعدد الخطوط أن تأخذ شكل القوس الدائري-1
حیث يبین  ،"رسم قوس"، بما يكافئ القوس المرسوم من األمر المنفرد Arc وباألمر الفرعي قوس Plالمتعدد 

  .المكون من خطوط مستقیمة وأقواس التسلسل التالي كیف يتم رسم متعدد الخطوط ھذا

  :55شكل ، 24مثال 

  . 4 وانتھاًء بالنقطة 1بدًء من النقطة  55الشكل  لرسم Plاستخدم األمر متعدد الخطوط 
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   3 و 2القوس الدائري بین النقطتین يحوي  4 -1متعدد الخطوط : 55شكل 

Command: Pline  
Specify start point:  حدد بالمؤشر نقطة البداية 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:@22<45   

  ..... نكمل تنفیذ األمر . كنھاية خط2د النقطة يحدھنا تم ت
 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A  
  فیدخلنا إلى اختیارات القوس  Arc من A فنكتب 3 -2يطلب منا رسم القوس 

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/ 
Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:CE  

   Center من CEللقوس مركزه، فنكتب نحدد 

Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: @25<45  

  فیدخلنا إلى االختیارات الممكنة  لنھاية القوس . 2 بالنسبة إلى النقطة ركز القوسوھذا ھو موقع م

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: A  
Specify included angle: -225  

مع عقارب الساعة، أي الزاوية  .3 عبر القوس إلى النقطة 2من النقطة  Angleمن  A الزاويةأوًال حدد فن
  .....نكمل تنفیذ األمر  .االتجاه سالب

Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L  

، إنه الخط المستقیم حدد نمط المسار الجديدن.  من ذلكأم انتھیناآخر ھل سنستمر في رسم قوس 
Line  

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
>>Enter new value for ORTHOMODE <0>: 
Resuming PLINE command. 
 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @43<0  

  .والشكل كنھاية الخط المستقیم 4النقطة نا ددحأي أننا 
 

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:   
  اضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء األمر
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  :56شكل ، 25مثال 

  . 9 وانتھاًء بالنقطة 5 بدًء من النقطة 56  لرسم الشكلPlاستخدم األمر متعدد الخطوط 

 
   7 و 6القوس الدائري بین النقطتین يحوي  9 -5متعدد الخطوط : 56شكل 

 
Command: PL  
PLINE 
Specify start point: 
Current line-width is 0 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @43<180  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A  
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: CE  
Specify center point of arc: @25<180  
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: A  
Specify included angle: 90  
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @25<270  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @25<180  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

   :57شكل  ،26مثال 

 أو – منتظمة الشكل–رسم متعدد الخطوط بأوزان معینة لكل قطعة منه، إما بالوزن نفسه كیف يمكن 
  .  مخروطیة الشكل–مختلفة الوزن

  . 57 شكل كل قطعة خطیة لھا وزن ثابت، -أ

 

األرقام تدل على وزن منتظم لكل قطعة خطیة من قطع متعدد الخطوط :57 شكل  

Command: PLINE  
Specify start point:  حدد بالمؤشر النقطة األولى 
Current line-width is 0 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: حدد بالمؤشر النقطة الثانیة    

لرسم القطعة الثانیة بوزن . الخط صفٌر) ُسْمَك(ن رسمنا القطعة الخطیة األولى بدون وزن، أي أن وزن نحن حتى اآل
 ولذلك نلقم في المحث Widthط أي ختیارات المطروحة ضمن سیاق األمر وزن الخآخر، وحدتان مثًال، نحدد من اال

  Wالحرف 
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Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W   
Specify starting width <0>: 2   2أي يبدأ وزن القطع بـ  
Specify ending width  <2>: 2   2ـ وينتھي وزن القطع ب أيضًا  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  3حدد بالمؤشر النقطة  

  وحدات 5ثم نحدد وزن القطع الثالثة بـ 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 8 
Specify starting width <2>: 5   
Specify ending width  <5>: 5   
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  4حدد بالمؤشر النقطة  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:     

  .58 شكل: 27مثال 

   . لكل قطعةتدرجة رسم متعدد الخطوط بأوزان مكیف يمكن 

 

األرقام تدل على وزن القطع الخطیة في النھايات: 58شكل   

Command: Pline  
Specify start point: حدد نقطة البداية 
Current line-width is 0.0 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W  
Specify starting width <0.0>:  
Specify ending width <0.0>:0.5  
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: حدد النقطة الثانیة 
…………………………………… 
………………………………… 

ولذلك، .  يشكل كینونة واحدة، على النقیض من الخط الناتج من األمر خط بأنهمتعدد الخطوط بمجموع قطعهيتمیز 
 وبالتالي، .رسمت منفردةيتعامل أوتوكاد مع جمیع القطع المكونة لمتعدد الخطوط تمامًا مثلما يتعامل مع كل قطعة 

مع جمیع قطع عندئذ، عامل تلماذا ھذه الخاصیة مھمة؟ ألنھا ت. زن أوتوكاد كل عناصر متعدد الخطوط ككائن واحديخ
 نفسه على أي أمٍر یئوينطبق الش. فإن حركت أي عنصر تحركت جمیع العناصر مرًة واحدة. متعدد الخطوط مرًة واحدة

إذ تستطیع بالفأرة انتقاء أحد عناصر متعدد . واالنعكاس) Scale(لدوران والتضخیم امن أوامر تحرير متعدد الخطوط ك
  . الخ ومرة واحدة....رسم انعكاسه الخطوط فقط ومن ثم تحريكه، أو تدويره أو تضخیمه أو حتى 

 

    األخضر –متعدد الخطوط  مسكات و العادي األحمرالخط مسكات : 59شكل 
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بینما نفذ رسم و Line)  ("رسم خط"فذ باألمر ن ،59شكل  ،على الیمینالمستطیل األحمر فقط للعلم، 

  Rec) ( أي "رسم مستطیل"باألمر على الیسار المستطیل األخضر 

  رسم السھم 

وكتطبیق على ذلك، سنرسم السھم . نستطیع باستخدام متعدد الخطوط أن نرسم األسھم أيًا كان حجمھا وشكلھا
  .الھندسیة معروفةالذي طول خطه ووزنه وأبعاده 

  : 60، شكل 28 مثال

 وحدة عند قاعدته والناتج بعید رسم خط 5بین الصفر عند رأسه و  وحدات وعرضه يتراوح 10ارسم السھم الذي طوله 
   . وحدة15أفقي طوله 

  

 رسم السھم باألمر متعدد الخطوط : 60شكل 

  : الـحـل

ثم نكمل رسم خط .  وحدة ووزنه منتظم يبلغ الصفر15كخط أفقي، طوله القطعة األولى متعدد الخطوط نرسم باألمر 
  .  وحدة ولینتھي بالصفر2ـ  وحدات، عرض قاعدته ب5طوله 

Command: Pline  (Pl ) 
Specify start point:  حدد نقطة البداية للقطعة األولى 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @15<0  حدد نقطة النھاية 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w    
Specify starting width <0.0000>: 5  حدد وزن البداية  
Specify ending width <2.0000>: 0 حدد وزن النھاية    
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @10<0  حدد طول السھم 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:    إلنھاء األمر 

   : 61، شكل 29 مثال

بعید رسم والناتج  وحدة 5بین الصفر عند رأسه و  وحدات والذي يتراوح عرضه 10 القوسي، نصف قطره ارسم السھم
   . وحدة15خط أفقي طوله 

  
 رسم السھم القوسي باألمر متعدد الخطوط : 61شكل 
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  : الـحـل

ثم نكمل رسم .  وحدة ووزنه منتظم يبلغ الصفر15لى كخط أفقي، طوله القطعة األومتعدد الخطوط نرسم باألمر 
  .  وحدات عند البدء وينتھي بالصفر5 وحدات بینما يصل عرضه إلى 10 الذي نصف قطره Arcالقوس 

Command: Pline  (Pl ) 
Specify start point: حدد نقطة البداية للقطعة األولى 
Current line-width is 0 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @15,0  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w  
Specify starting width <0>: 5  
Specify ending width <5>: 0  
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a  (Arc ) 
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce (Arc ) (CEnter ) 
Specify center point of arc: @10<90  
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a  (Angle ) 
Specify included angle: 180  
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:  إلنھاء األمر 

  
    .Join ثم األمر الفرعي Peيمكننا تعديل القطع الخطیة إلى متعدد خطوط واحد باستخدام األمر  :ملحوظة

  
  : تمرين 
 .62شكل فقط، Plمتعدد الخطوط األمر الشكل التالي مستخدمًا محیط ارسم 

 

 
 

  ھذه األشكالاستخدام متعدد الخطوط لرسم : 62شكل 
  

  رسم القوس الدائري
إذا نظرنـا إلـى القـوس المرسـوم،     . لقوس كائن ھندسي يشكل جزءًا من دائرة يمكن رسـمه وفقـًا الختیـارات محـددة        ا

ولـذلك نـستطیع أن نـربط أيـة     . ، نجد أن أية ثالثة من المعطیات الموجودة على الرسم تعرف وترسم القوس      63شكل  
  . ثالثة من ھذه المعطیات لتشكل أساساًَ لرسم القوس
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    معطیات رسم القوس الدائري:63شكل 

 في Arc، أو كتابة األمر 52شكل وكما ھو الحال في أغلب أوامر أوتوكاد يمكن رسم القوس من شريط أدوات الرسم، 
حتماالت اال ستنتاجاومن الحالة األخیرة يمكننا . 64 شكلنافذة األوامر أو حتى من قائمة الرسم القیاسیة، 

   الممكنة لرسم القوس الدائري
 . ثالث نقاط على القوس •

 

 . نقطة النھايةنقطة البداية، مركز القوس و •
 . نقطة البداية، مركز القوس وزاوية القطاع القوسي •
 . لقوسطول انقطة البداية، مركز القوس و •

 

 

 
  

Drawمن القائمة القیاسیة من شريط أدوات الرسم ورسم القوس  :64شكل 
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 . اع القوسيزاوية القطنقطتي البداية والنھاية و •
 االتجاه نقطتي البداية والنھاية و •
 . نقطتي البداية والنھاية ونصف القطر •

  

 . ونقطة النھايةمركز القوس، نقطة البداية  •
 . زاوية القطاع القوسيومركز القوس، نقطة البداية  •
 . لقوسوطول امركز القوس، نقطة البداية  •

 

 .متابعة رسم قوس من خط أو قوس سابق •
 

 .على الحاالت المطبوعة بلوٍن غامق فقط، أما بقیة الحاالت فیمكن التطبیق علیھا بسھولةوسنركز ھنا 

  : على القوسبتحديد ثالث نقاط: أوًال

وفـي  . ثالثـة علیـه  ونقطـة  تـه  ونقطـة نھاي القـوس  عن موقع نقطة بداية     الكاملة  لمعلومات  ايمكن رسم قوس إذا توفرت      
فتراضـیة  رسـم القـوس، ألنھـا الطريقـة اال    ھـا ل  أوتوكـاد بالطريقـة التـي يرغب     ھذه الحالة ال يحتاج المستخدم إلى إبـالغ       

Default .يمـر فیھـا   فـي الرسـم  معینـة  األغلب يحتاج المستخدم إلى استخدام وثب الكائنات للوثب إلى نقـاط         على  و 
 ينتھـي فـي   إذا افترضنا أن القوس المطلوب رسمه سیبدأ من نھاية خط مرسوم ويمر في منتصف خط ثاٍن ثـم      . القوس

لتنفیـذ ذلـك، أرسـم    . بالتحديـد القوس ھذا نشاء إطريقة يوضح التالي ربع دائرة موجودة على الشاشة فإن التسلسل    
  :   خطین منفصلین ودائرة بشكٍل عشوائي واتبع الخطوات التالیة

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: END 8 ھانقراقترب من نھاية الخط المطلوب وا   
Specify second point of arc or [Center/End]: MID 8 هنقراقترب من منتصف الخط الثاني وا  
Specify end point of arc: QUAD 8 ربعھا المحددنقر مطلوبة وااقترب من الدائرة ال  

  
أما إذا كان . وعلى األغلب، تستخدم أنماط الوثب المختلفة لتعیین مواقع النقاط المختارة على شاشة الرسم

  :  المطلوب رسم قوس يمر في ثالث نقاط تتحدد على الشاشة بشكٍل عشوائي فإننا نتبع التسلسل التالي
 
Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسم نقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: النقطة الثانیة على شاشة الرسمنقر ا  
Specify end point of arc: النقطة الثالثة على شاشة الرسم نقر ا  
 
وأخیرًا، إذا كان القوس المطلوب رسمه يمر في نقاٍط ثالثة محددة بإحداثیاتھا فإننا نلقم تلك القـیم مباشـرة اسـتجابة             

  . ألوتوكاد
  

  : 30مثال 
  . C(140,25) و A(20,19) ،B(70,60)ارسم القوس الدائري الذي يمر في النقاط الثالثة التالیة 

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: 20,19  
Specify second point of arc or [Center/End]: 70,60  
Specify end point of arc: 140,25  

  
  :همركزوالنھاية للقوس والبداية تي بتحديد نقط: ثانیًا

تسلسل يمثل ال. مركز القوسوالنھاية مضافًا لھما البداية تي نقطالكاملة عن قوس إذا توفرت المعلومات اليمكن رسم 
  :التحديدالقوس بھذا نشاء إالتالي طريقة 

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسمنقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: C  أي تحدد الخیار مركز القوس لتفعیله
Specify center point of arc: النقطة التي ستكون مركز القوس نقر ا  
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:   ة على شاشة الرسمالنقطة الثانینقر ا
   

  :مركزه ثم زاوية قطاعه ة،بداية التحديد نقطب: ثالثاًً
  

تسلسل يمثل ال .مركز القوس وزاوية قطاع القوس، ن نقطة البدايةالكاملة عقوس إذا توفرت المعلومات اليمكن رسم 
  :التحديدالقوس بھذا نشاء إالتالي طريقة 
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Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسمنقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: C  حدد الخیار مركز القوس لتفعیله  
Specify center point of arc: النقطة التي ستكون مركزهنقر ا  
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a   حدد خیار الزاوية لتفعیله
Specify included angle: 60  

  :هنصف قطرثم النھاية و البداية تي بتحديد نقط:رابعًا
  

يمثل . نصف قطر القوس مضافًا لھما البداية والنھايةتي عن نقطالكاملة  قوس إذا توفرت المعلومات يمكن رسم
  :التحديدالقوس بھذا نشاء إالتالي طريقة تسلسل ال

Command: Arc  
ARC Specify start point of arc or [Center]: النقطة األولى على شاشة الرسمنقر ا  
Specify second point of arc or [Center/End]: C  حدد الخیار المركز لتفعیله   
Specify end point of arc: النقطة الثانیة على شاشة الرسمنقر ا  
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R  حدد الخیار نصف القطر لتفعیله 
Specify radius of arc: 100  
 

   رسم الشكل البیضاوي أو القطع الناقص
  يوجد نمطین لتنفیذ أمر الرسم للشكل البیضاوي 

أي أن المحور الرئیسي ونصف المحور الثـانوي  . نقاط تشكل أرباعًا لهبتحديد ثالثة نقاط علیه من أربع   ه  يتم رسم  :أوًال
  . معروفان قیمة

  .  مضافًا لھما مركزهالشكل البیضاوي نقطتین مختلفتین من أرباع :ثانیًا
  

 
  

  Draw من القائمة القیاسیة رسم القوس الدائري :65شكل 

ونحدد بنقر النقطـة الثالثـة   ) أو أحد المحورين( Major axis المسافة بین النقطتین األولى والثانیة تشكل المحور األكبر
  . )المحور اآلخر( Minor Axisنصف قطر المحور الثانوي 

  

  : 66، شكل 31مثال 

  . ارسم الشكل البیضاوي الذي يمر في نقاط ثالثة تشكل منصفات أضالع مستطیل مرسوم
  

  

 رسم الشكل البیضاوي: 66شكل 
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Command: Ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: MID of   لمستطیل لع ضالأحد األانقر منتصف  
Specify other endpoint of axis: MID of   لمقابل اانقر منتصف ضلع المستطیل  
Specify distance to other axis or [Rotation]: MID of   لمستطیل ثالث لانقر منتصف ضلع  

  
  : 32مثال 

   .وحدة 50 األصغر و 100 األكبر يهارسم الشكل البیضاوي الذي طول محور
Command: Ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: انقر نقطة ما على الشاشة  
Specify other endpoint of axis: @100<0  
Specify distance to other axis or [Rotation]: @25<90  

  
كمركـز ھندسـي للـشكل    ما ھنا نحدد نقطة و. Center" مركز"الخیار كما يمكن رسم الشكل البیضاوي استنادًا إلى        

  .البیضاوي
  

  :33 مثال
 .میلمتر 30 محوره األصغرنصف میلمتر و 60 محوره األكبرنصف ارسم الشكل البیضاوي الذي 

Command: Ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:  C    مركز"  نحدد الخیار"  
Specify center of ellipse: 50,60    
Specify endpoint of axis: @60<0  حدد أقصى نقطة على الیمین كنصف القطر األكبر 
Specify distance to other axis or [Rotation]: @30<0    

   أقصى نقطة في األعلى كنصف القطر األصغرحیث تم تحديد 
   

  Splineالخط الشريحي رسم 
The Spline Command 

Toolbar  
Pull-down: Draw>Spline 
Keyboard: SPLINE  short-cut: SPl  

  
  . خط منحٍن يربط نقاط محددة كتعبیر رياضي لوصف المنحنیات أو السطوح ويتم رسمه بالربط بین ھذه النقاط

  
 :34مثال 

 .   سوم على الشاشة مربع مررؤوس يربط الذي ارسم المنحنى
Command: Spline   
Current settings: Method=Fit   Knots=Chord 
Specify first point or [Method/Knots/Object]: INT of   األولى) الرأس(انقر النقطة  
Enter next point or [start Tangency/toLerance]: INT of    انقر النقطة الثانیة 
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: INT of انقر النقطة الثالثة  
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: INT of  انقر النقطة الرابعة  
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: C   
Specify tangent:  

  . مختلفان في صفات أخرى المنحنى المرسوم يقترب من الدائرة التي تمر من نقاط المربع األربعة لكنھما
  

 Control أو عقـد الـتحكم  Fit Points وذلـك بـالتحكم فـي نقـاط المنحنـى      2011يمكن تعديل المنحنیـات فـي أوتوكـاد    
Vertices .  ويمكـن   . 67شـكل   علـى المنحنـى نفـسه،    نقاطه أو بتحريك مماساتهعديل مواقع المنحنى بتيتم تعديل

  . والتفاوتتعريف إعدادات إضافیة لمماسات البداية والنھاية 
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  منحنى الشريحي التعديل  :67شكل 
 

ويـل المنحنـى    لتحSplineditويمكن استخدام األمـر الفرعـي     . يمكن إضافة نقاط أو إزالة نقاط أخرى من المنحنى        كما  
الخطـوط، األقـواس ومتعـددات    وتـشبیك   لـربط  Joinوأخیـرًا، يمكـن اسـتخدام األمـر        . Plالشريحي إلى متعدد الخطـوط      

    .  طالما أنھا مشتركة معًا في نقطة واحدةالفراغیة والخطوط الحلزونیة إلى منحنیاتالعادية والخطوط 
   

  : 68، شكل 35 مثال
  .والتي تشكل شبكة P1، P2......  ،P10ین النقاط  ارسم الخط الشريحي الذي يربط ب

Command: Spline  
Current settings: Method=Fit   Knots=Chord 
Specify first point or [Method/Knots/Object]: 
Enter next point or [start Tangency/toLerance]: (Pick P1) 
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: (Pick P2) 
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: (Pick P3) 
……………………….. 
…………………………. 
Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]: (Pick P10)  
 

 
 

  منحنى الشريحي رسم ال :68شكل 

   إدخال النصوص

  :يتم إدخال النصوص في أوتوكاد بصیغتین اثنتین ھما
  

   بشكٍل مختصرDt أو  Dtextباألمر Single Text خط منفرد 
يظھر تكتبه ما . وكل سطر تتعامل معه الحقًا ككائن منفصل. أكثرالنص ضمن سطر واحد أو كتابة يسمح لك ھذا األمر ب

 والتي تتحدد Start Point" نقطة البداية"وبالعادة تبدأ الطباعة من نقطة معینة ھي . Dtبوضوح عند تنفیذك لألمر 
   . افتراضیًا في الزاوية السفلیة والیسرى للنص

Command: dt  
DTEXT 
Current text style:  "ar"  Text height:  5.0000 
Specify start point of text or [Justify/Style]: نقطة بداية النص موقعحددن  
Specify height <5.0000>: 3   نحدد ارتفاع الكتابة 
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Specify rotation angle of text <0>: رأسیة نحدد أن الكتابة     
Enter text: Single Text1   نكتب النص المطلوب   
Enter text:     

  
  

  كتابة الخط المنفرد : 69 شكل
  

   بشكٍل مختصرMtأو  Mtext باألمر Multiline Text خط فقرة
وتستطیع ضمن أحد . يسمح لك ھذا األمر بكتابة الجمل والفقرات والجداول ضمن مساحات تحدد سلفًا كمستطیل

تظھر الكتابة ضمن شاشة نصیة مرافقة . األنماط أن تكتب كلمات بخطوط مائلة أو بأنماط نصیة مختلفة أو تحتھا سطر
  . ولیست كخطوط منفردةالعربیة كفقرة النصوص ويفضل كتابة. Mtمر لتطبیق األ

Command: Mt  
MTEXT Current text style:  "ar"  Text height:  3 
Specify first corner: اوية األولى لحیز الرسمحدد الز  
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]:  حدد الزاوية الثانیة 

  . Ok، ثم انقر الزر ا ما ترغبهھاكتب فی. ھنا تظھر لك الشاشة النصیة التالیة
  

 
  

   لكتابة خط الفقرةMTتنفیذ األمر : 70شكل 
   chHatأمر التظلیل 

 
فمـا إن تمـرر المؤشـر     . وبـسرعة كبیـرة  يقوم ھذا األمر بتظلیل المساحات المغلقة وفق أنماط ونقـوش تظلیـل محـددة    

علـى مجموعـة مـن     2011يحتـوي أوتوكـاد   . قـد ظللـت   على فوق منطقة مؤھلة للتظلیل حتى تجد أن كل المـساحة            
 Draw>Hatchفمن القائمة القیاسیة .  القیاسیةنقوش التظلیل

 
 Drawضمن القائمة  Hatchأمر التظلیل : 71ل شك
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   :لتظلیل مساحة مغلقة اتبع ما يليوتقلیديًا 

Command: Bhatch ( Bh ) 
 فنختار منه ، 72شكل ،  Hatch and Gradient " والتدريجالتظلیل "الحوار صندوق يدخلك ذلك إلى 

  
   User defined فنختار Type" النمط
   . درجة45 نختار Angle" الزاوية

  وحدة  2.1 بین خطوط التظلیل فنحدد Spacing "المسافة
 

 بالنقر على  ونمطهلمنطقة التظلیل نستطیع بعد ذلك أن نأخذ منظرًا أولیًا و. ظللیسذي حیز الالثم نختار نقطة داخل 
 . OKإذا وجدنا أن المعطیات الملقمة متوافقة مع طلباتنا نضغط مفتاح اإلدخال .  في األسفلPreviewالزر 

 

  

 Hatch and Gradient " والتدريجالتظلیل" لحوارصندوق ا: 72 شكل
  

   في أوتوكادنقطةالرسم 

 منھا تالنقطة كائن ھندسي لیس له أبعاد، وھذا ما يفسر لماذا تبقى النقطة في أوتوكاد صغیرة جدًا مھما اقترب
وتقسیم يمكن استخدام النقطة في أوتوكاد كمرجع الستخدامه فیما بعد في إنشاء . )zoom (اإلبحارباستخدام 

   .كائنات جديدة

، ) اختصارًا لذلكpoأو اكتب ( في نافذة أوامر أوتوكاد pointمن شريط أدوات الرسم، أو اكتب  رسم نقطة انقر الزر ل
  .Draw>Point>Single Pointختر أو ا

  

  :36مثال 
  ؟المؤشرنقطة في أوتوكاد باستخدام  نرسم كیف

Command: Po   
POINT 
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Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000 
Specify a point: لذي تريدانقر بزر الفأرة األيسر في الموقع ا  

  
  : 37مثال

 ؟ في أوتوكاد )45,100(نقطة كیف نرسم ال
Command: Po   
POINT 
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.0000 
Specify a point: 45,100  

  
. عدم وضوح النقطة على شاشة الرسـم، كیـف ال والنقطـة كـائن ھندسـي لـیس لـه ال طـول وال عـرض             لعلك الحظت   

أوتوكـاد طريقـة   وفر  ي،حل ھذه المشكلةل). مثًالأو تحته فوق خط كأن تكون (كائن آخر لذلك، فالنقطة تختفي مع وجود     
النقطـة الفعلیـة    بحیث تبدو أكثر وضوحًا، وذلـك باسـتبدال   Point Style"  النقطةنمط"للتحكم بمظھر النقطة تسمى 

علـى  نقطـة  مظھـر ال ذلك يعني تحويـل  نتباه إلى أن ومع ھذا يجب اال. الخ....شرطات طويلة نسبیًا أو مربعات أو دوائر  ب
دخول للـ .  البتـة، خاصـة عنـد الطباعـة    بعادأالنقطة نقطة لیس لھا   بینما تبقى    لى شكل ھندسي آخر   إشاشة الرسم   

 وامـر األ فـي نافـذة   ddptypeاكتـب   أو Format>Point Style اختـر  Point Style" نمـط النقطـة   "إلـى صـندوق الحـوار   
   73شكل فتحصل علیه، 

  
  

 Point Style" نمط النقطة"صندوق الحوار : 73شكل 
  
 عندئٍذ، تستبدل النقاط على الخط بإشارات الضرب كمـا  ،X ذا غیرنا نمط النقطة من النمط النقطي إلى النمط الضربي     إ

  : في الشكل التالي

  
  
  

  )أسفل(إلى إشارة ضرب ) أعلى( التحكم بمظھر نمط النقطة يعدلھا من نقطة :74شكل 
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   وياتهتمح شريط أدوات التعديل و: دسالدرس السا

 
    ھنا أوامر التعديل على العناصر الھندسیة المرسومةتعلمنس

 . و االنعكاسلتدوير، االتحريك، اإلزاحة، أمر النسخ •
 متداد اال التشذيب و، أمر مقیاس الرسم •
 أمر الشطب وتدوير حافة  •
 المصفوفة القطبیة والمستطیلة  •
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  Modify Toolbar :شريط أدوات التعديل

 
سنحاول ھنا التعرف على . 52شكل وامر الرسم وشريط أدوات الرسم، تعرفنا فیما سبق من دروس على أ

وقد تعرفنا على . 75شكل ،  أيقونات متعددةمنوالمكون أيضًا  Modify Toolbarتعديلشريط أدوات ال
ن، سنكمل اآل.  دون محوهMove وتحريكه Erase حذف الكائنأمرين أساسیین من أوامر التعديل وھما 

 اإلزاحة، Mirror نعكاساال، Copy سخلنكا 2011تعديل المشھورة في أوتوكاد امر الرف على أوعالت
Offset ،المصفوفة Array ،التدوير Rotate، مقیاس الرسم Scale ،المط Stretch ،تمديد Lengthen ،
، Chamfer  الشطب بزاوية Break at point القطع في نقطة، Extend التمديد لحافة، Trim القص

  . Explode تفكیك ثم Fillet  التدوير بحافة
 

 
  

 Modify Toolbarأدوات التعديلوشريط   Modifyالقائمة القیاسیة : 75شكل 
 

   Copyالنسخ  
 يقـوم ھـذا األمـر علـى إنـشاء نـسخة أخـرى مـن         . ثم لصقھا في مكـان آخـر   إنشاء نسخة جديدة من كائن    النسخ ھو   

صر أو العناصر المنسوخة ثم تحديـد موقـع أو مواقـع النـسخ     أساس في العنثم تحديد نقطة    الشكل األصلي مكافئة له     
  . لنقطة األساس

  
  :76 شكل ،38 مثال

  .إلى نھاية خط من الجھتین ومنتصفهثالث مرات مجموعة من العناصر المرسومة على الشاشة نسخ ا
  الحل

كمـا يمكـن الحـصول علـى ھـذا األمـر مـن شـريط أدوات         ) Co  أو بـشكٍل مختـصر    Copyاكتب(نفعل أمر النسخ 
 :كما يلي Modify Toolbarالتعديل 

Command: Copy  
Select objects: Specify opposite corner: 8 found عدد العناصر المختارة للنسخ 
Select objects:  لنھاية االختیار  
Current settings:  Copy mode = Multiple 
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: cen of  نحدد مركز دائرة كنقطة أساس 
Specify second point or <use first point as displacement>: end of    نحدد نھاية خط كنقطة نسخ دائرة 
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: mid  of of    نحدد منتصف خط كنقطة نسخ دائرة 
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>: end of   نحدد نھاية خط كنقطة نسخ دائرة 
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:  لنھاية األمر 
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  Copyالنسخ  :76شكل 

  :39 مثال
نسخ شكًال مرسومًا على شاشة الرسم بحیث تصنع أربعة أشكال أخرى منه على خط مـستقیم بحیـث          إ

   درجة 37.5 وعلى خط يمیل بزاوية  وحدة15ة يبعد كل شكل عن الذي قبله أو بعده مساف
  : الحل

Command: Copy   
Select objects: 1 found انقر الشكل المطلوب نسخه 
Select objects:  
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:  

   .................أساسنقطة ك) أو حتى خارجه(نحدد أية نقطة في الشكل 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @15<37.5  
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @30<37.5  
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @45<37.5  
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @60<37.5  
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  ننھي األمر 

 
 Mirror  عكاس ناال
  
نعكـاس  لتفعیـل أمـر اال  . Mirror Lineنعكـاس   االمحـور خط يـشكل  كائن حول من معكوسة إنشاء نسخة نعكاس ھو اال
 Modifyمـن شـريط أدوات التعـديل    نعكـاس  االيمكن الحصول على أمـر  و .)Mi أو بشكٍل مختصر    Mirrorاكتب(

Toolbar   
Command: Mirror   
Select objects: Specify opposite corner: 1 found  انقر الشكل المطلوب 
Select objects:   نھاية االختیار 
Specify first point of mirror line:  

   نفعل نمط الوثب نھاية خطف الخط األزرق السماوي المطلوب ھنا تحديد خط االنعكاس 
…………………………………………..: end of 
of Specify second point of mirror line: end of    نفعل نمط الوثب نھاية خط 
Delete source objects? [Yes/No] <N>:  

  اضغط مفتاح اإلدخالحذف األصل إذا كانت رغبتك في عدم . ھل تريد ھنا شطب الشكل المنعكس أم ال
……………………………………………………:   
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   Mirrorنعكاس تنفیذ أمر اال: 77شكل 
  

 Offsetاإلزاحة 
 Offsetيوجـد ضـمن األمـر     . موازية لألصل وعلـى بعـد محـدد منـه      إنشاء نسخة جديدة من كائن    يقوم أمر اإلزاحة على     

لتفعیـل أمـر   . قاط محددة على الـشاشة بالعادة إمكانیتین لتحديد مسافة اإلزاحة إما باألرقام أو بتحديد المسافة بین ن         
   Modify Toolbarأو من شريط أدوات التعديل ) O  أو بشكٍل مختصر  Offsetاكتب(اإلزاحة 

  
  :78، شكل 40مثال 

ارسم خطًا موازيًا للخط األزرق السماوي على الیمین وآخر موازيًا لمتعدد الخطوط  األحمر على الیسار 
  ثنین وحدة من اال70وعلى بعد 

Command: O  
OFFSET 
Specify offset distance or [Through] <50>: 70  
Select object to offset or <exit>: انقر الخط األزرق السماوي 
Specify point on side to offset:  انقر نقطة في الجھة الیمنى منه  
Select object to offset or <exit>: انقر متعدد الخطوط األحمر 
Specify point on side to offset: انقر نقطة في جھته الیسرى منه 
Select object to offset or <exit>:   
 

 
 

   على الیسار بعید تنفیذ األمر ،لخطوطا إزاحة: 78شكل 
   Moveالتحريك 

أوتوكـاد  اسـتخدام أمـر   بعد رسمك في أوتوكاد تستطیع أن تحرك العناصر والكائنات من موقعھا الحالي إلى موقع آخـر ب          
  : اختر إحدى الطرق اآلتیة للقیام بذلك. Move"تحريك"

  ). بشكل مختصرm( أو Moveاكتب في نافذة األوامر 

  . من شريط أدوات التعديل " تحريك "زر ختر ا
  . Modify>Moveكما يمكن الحصول على أمر التحريك من القائمة القیاسیة 
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األيسر علـى ذلـك   مؤشر وامر، انقر زر ال األ في نافذةSelect object"  كائنًااختر"وعند ظھور موجه وفي جمیع الحاالت، 

إلنھاء عملیة اختیار العنصر أو الكائن وبعدھا حدد نقطة معینة   اإلدخال  اضغط بعدھا مفتاح   ثم متقطعًافیصبح  لكائن  ا
اد إلیھا لتحريك ھذا الكائن إلى مكان آخر نرغب بنقله إلیه بما  والتي يمكننا االستنBase Pointنسمھا نقطة األساس 

  : يكافئ التسلسل التالي
Command: Move  
Select objects: Specify opposite corner: 1 found 

  . كائنات التي ستنقلھا وعلیه تحدد عنصر واحدأي حدد ال
Select objects:   

    ، أو اضغط موافقًاانقر زر الفأرة األيمنانتھاء عملیة إنتقاء الكائنات التي ستتحرك عند 
Specify base point or displacement:    انقر بالمؤشر نقطة أساس معینة

  أي حدد نقطة على الشاشة سواًء بالمؤشر أو كإحداثیات لھذه النقطة 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 

  . انقر بالمؤشر الموقع الجديد الذي ستصله نقطة األساس، أو إحداثیاتھا
  

  الطريقة المثلى لتطبیق أمر التحريك  
ھذه المشكلة تحل باستخدام . Moveتواجه المستخدم مشكلة تحديد أين يحدد نقطة األساس لتنفیذ أمر التحريك 

، إذ تحدد نقطة على الكائن ومن ثم نقوم بتحديد إحداثیات النقطة األخرى التي يجب أن يصل لھا أحد أنماط الوثب
  . الكائن

  
  :41 مثال

  .  وحدة50حرك مربعًا مرسومًا إلى الیمین مسافة 
Command: Move  
Select objects: 1 found  انقر المربع 
Select objects:  
Specify base point or displacement: int of   

   حديد نقطة األساس كإحدى زوايا المربع لت) من شريط وثب الكائنات(حدد نمط الوثب تقاطع 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @50<0  

  .  وحدة إلى الیمین50افة فتجد أن نقطة األساس والمربع تحركا مس
 

  الحل بطريقة أخرى
Command: Move  
Select objects: 1 found  انقر المربع 
Select objects:  
Specify base point or displacement: 

  . ، ويفضل أن تكون بعیدة عن أي كائن مرسومانقر بالمؤشر أية نقطة على الشاشة
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: @50<0  

   :1 تلمیح
إذ تعتبر أية نقطة على الشاشة تم اختیارھا بالمؤشر . علینا أن ال نبالغ في التحديد الدقیق لموقع نقطة األساس

  .إحداثیات نقطة محددة أخرىمستوفیة لشرط التحديد تمامًا كما ھو الحال عند كتابة 
  :2 تلمیح

 Specifyالعناصر التي ستحركھا من مكاٍن آلخر والطلب منك تحديد نقطة األساس أو اإلزاحة /حال اختیارك للعنصر
base point or displacement الحرف  تستطیع أن تكتبD  استنادًا إلى أن نقطةمباشرة مقدار اإلزاحة ثم حدد 

   .النقر األولى للعنصرضمنیًا من األساس أصبحت مفھومة 
  

  Rotate التدوير
يقوم ھذا األمر على تدوير العنصر أو الكائن أو حتى أية مجموعة من العناصر والكائنات بزاوية معینة وحول نقطة أصل 

  . محددة
  

    :79، شكل 42 مثال
  . Pلمائل فیه، النقطة  حول نقطة منتصف الضلع ا90oَدوِّر شبه المنحرف المرسوم على الیسار بمقدار 
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 تدوير الكائن : 79شكل 
  

Command: Rotate  (Ro ) 
ROTATE 
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 
Select objects: 1 found  ننقر العنصر، شبه المنحرف المطلوب تدويره 
Select objects:   نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء عملیة االختیار 
Specify base point: mid  of    

  نحدد منتصف الخط المائل في شبه المنحرف كنقطة أساس
Specify rotation angle or [Reference]: 90  

  .  ربع دورة بعكس عقارب الساعةPفیدور شبه المنحرف حول النقطة 
  

   Scaleمقیاس الرسم 
  

  . التعديل يكون تكبیرًا أو تصغیرًا. ساسیةأ أو كائنات حول نقطة كائنتعديل حجم على مقیاس الرسم أمر  يقوم
  

  :80، شكل 43 مثال
 بدون أن تعدل في حجم P حول النقطة1.25باللون األحمر بالمقدار شبه المنحرف المرسوم حجم كّبر 

 .حجم شبه المنحرفعلى تغییر إحداث أي صغر الدائرة للنصف حول مركزھا دون الحقًا ، ثم الدائرة
  

 
  مقیاس الرسم : 80شكل 

  
Command: Scale  (Sc ) 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found ننقر شبه المنحرف  
Select objects:   نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار العناصر 
Specify base point: INT of P   نحدد نقطة أساس وھي النقطة
Specify scale factor or [Reference]: 1.25  

  

  .فنحصل على الشكل في الوسط، P حول النقطة 1.25لنجد أن شبه المنحرف قد تضخم بنسبة 
   للنصف Cالدائرة حول مركزھا تصغیر 

Command: Scale  (Sc ) 
Select objects: Specify opposite corner: 1 found  ننقر الدائرة 
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Select objects:     نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار العناصر  
Specify base point: Cen of C   وھي مركز الدائرة  نحدد نقطة أساس
Specify scale factor or [Reference]: 0.5  

  .  فنحصل على الشكل على الیمین
  

  :81، شكل 44مثال 
  

 إذا اعتبرنا أن البرغي على الیمین .بالنسبة إلى مرجع معیناستخدامه مقیاس الرسم على  المھمة تطبیقاتالمن 
  . فكیف يتم لنا ذلك.  من ھذا التصمیمM16 رغيوالمطلوب ھو الحصول على البھو قطعة قیاسیة ضمن مكتبة أوتوكاد 

  

  الجواب 
 ھو قطر جسم البرغي أو قطر Mوالرقم التابع للحرف ) Metric(تعني أن التسنین ھنا متري  Mمن المعروف أن 

ومن مكتبة أوتوكاد ) Standard Parts( وحیث أننا نتعامل مع قطع قیاسیة .الحقًا) ستشغل(األسطوانة التي ستخرط 
  ھذا المجلد ضمن 

C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2011\Sample\DesignCenter\Fasteners - Metric.dwg: 
  

، 81شكل حدد ما ترغبه، . لتجد ھناك مجموعة من البراغي المتنوعةالمتري  Fastenersملف البراغي ادخل إلى 
نعدل حجم ھذا ف. بیق األمر مقیاس الرسمقطعة أخرى قیاسیة بتطنحولھا إلى اسیة ھذه القطعة القی  .على الیمین

  . 16) الذي ال نعرف مقداره(البرغي بحیث يصبح قطره 
Command: SCALE  
Select objects: W  
Specify first corner: ألنه كتلةأنقر البرغي   
Select objects: :  (to end selection) 
Specify base point: (Pick P1) 
Specify scale factor or [Reference]: R  
Specify reference length <1>:(Pick P1)   
Specify second point: (Pick P2) 
Specify new length: 16  
 

  
  

  مقیاس الرسم بالنسبة للمرجع : 81شكل 
  

أي .  وكل مكوناته لكنھا بقیت متطابقة مع النظام المتريجم رأسه والجزء غیر المسنن فیهھنا تعدل قطر البرغي وح
سواء  التي حصلنا علیھا ھنا ھي قطعة قیاسیة متوافقة تمامًا مع جداول القطع القیاسیة M16القطعة  -البرغي أن 

     . من الكتب والمراجع المعتمدة أو من مكتبة أوتوكاد
  

   :یمترالرسم باإلنش والمل
 ما يجب أن تقرر ،رسمال قبل البدء في . الملیمتر والعكس أيضًاإلىت لرسم معین من اإلنش يمكن تحويل القیاسا

ك من نظام اإلنش تحويل رسماألمر مقیاس الرسم إمكانیة لوضمن  211وتوكاد  أويوفر لكإذ . الوحدة التي ترسم بھا
رفق بجانبه تمثال، يمكنك رسم بناء ضخم باستخدام وحدات القدم وفعلى سبیل ال. إلى نظام الملیمتر وبالعكس أيضًا
  . قطاعًا لجزء میكانیكي بالملیمترات
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   Trim التشذيب

  

يمثل  عنصر Trim" تشذيب"لذلك يجب أن يتوفر لتنفیذ األمر . أو يقطعهآخر يلتقى مع عنصر  وقطع الزيادة من ھو إزالة
حال . أو يتالقیان في امتداداتھماالعنصر األصلي قطع آخر يوعنصر  Cutting Edgeندعوه بالقاطع سكینًا أو منشارًا 

  :يطلب منك أوتوكاد تحديد القاطع ومن ثم تحديد العنصر الزائد كما في المثال اآلتي" تشذيب"تنفیذك ألمر 
  

  : 82، شكل 45 مثال
  .Recر  رسم باألم، وخارج المستطیل،Splineرسم باألمر  ،وط داخل المنحنىالخطنظف 

  
   Trim" تشذيب"األمر : 82شكل 

 

Command: Trim  (Tr ) 
TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 
Select cutting edges ... 

    فنحدد المنحنى والمستطیلحّدد الحواف القاطعة
Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 2 found 
Select objects:   

  نضغط مفتاح اإلدخال إلنھاء اختیار الحواف القاطعة  
Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:  

   كائنات التي ستقطع من المنحنى والمستطیل حّدد ال
Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner: 

  
  وتنظیف داخل المنحنى  Trim"  تشذيب"األمر : 83شكل 

  

   Trimنكمل األمر ...... ، فیظھر الشكل التالي P2 وحتى النقطة  P1نحدد نافذة من النقطة
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Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner: 

  فیظھر الشكل التالي  P4 وحتى النقطة  P3نحدد نافذة من النقطة

  
  أعلى المستطیل وتنظیف  Trim" تشذيب"األمر : 84شكل 

  
Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: *Cancel* 

  فیظھر الشكل التالي  P6 وحتى النقطة  P5نحدد نافذة من النقطة

 
  وتنظیف أسفل المستطیل Trim "تشذيب"األمر : 85شكل 

 
  
 

   Extend" امتداد"األمر 
لذلك، حال . Boundary Edgesعوه بالحدود عمل امتداد لعنصر مرسوم لیلتقي مع عنصر آخر سندبيقوم ھذا األمر 

د العناصر التي ستمدھا كما في ييطلب منك أوتوكاد تحديد ھذه الحدود ثم يطلب منك تحد" امتداد"تنفیذك ألمر 
  :المثال اآلتي

  

  : 85، شكل 46 مثال
خل  نواتج ھذه العملیة داTrون األزرق حتى المستطیل ثم نظف باألمر لین بالط للخارسم امتدادًا

 Extend استخدم األمر .المنحنى

Command: Extend  : (Ex ) 
Current settings: Projection=UCS, Edge=Extend 
Select boundary edges ... 
Select objects or <select all>: 2 found, 2 total 

 نا المنحنى والمستطیل كنھايات لالمتداد التاليّددھنا ح
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Select object to extend or shift-select to trim or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: 
 

 وكرر ذلك للخط األزرق الثاني  . الخط األزرق السفلیة ثم اتبع ذلك بنقرة أخرىحافة ھنا انقر 
………………….. 

 : فینتج الشكل التالي

 
  

    Extend "امتداد"األمر : 86شكل 
Select object to extend or shift-select to trim or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: 

لخطین داخل ا فیقطع Trimويصبح  Extendفیتعدل األمر  P2إلى P1  ثم حدد النافذة Shiftضغط الزر ھنا ا
   :أنظر الشكل التالي، المنحنى

 
   Extendضمن األمر امتداد  Trim "تشذيب"تنفیذ األمر : 87شكل 

  

  .  يكمل بعضھما بعضَاExtend و  Trimاألمران : مالحظة
 بالضغط على Extendشكل عادي وداخله تستطیع استخدام األمر  بTrتستطیع استخدام األمر 

  .والعكس أيضًا صحیح. Shiftزر 
 

 بكل سھولة حتى عندما تكون القواطع ال تقطع الخطوط Extend و  Trimيستخدم األمران 
  . األصلیة

  
   Chamfer" شطب"األمر 

  

ولذلك، يجب توفر كائنین أو عنصرين لتنفیذ . كائنيقوم ھذا األمر على قطع الحواف والزوايا وبناء حواف أخرى في ال
يطلب منك أوتوكاد تحديد القیم المقطوعة على " شطب"حال البدء بتنفیذ أمر . علیھما Chamfer" شطب"األمر 

  : لنستعرض المثال اآلتي. الضلعین المطلوب ربطھما بحافة مشطوبة ومن ثم نقرھما
 

  : 88، شكل 47مثال 
 .   في األعلىLineلمرسوم كخطوط باألمر لمستطیل اا ةفاأشطب ح

Command: Chamfer  
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0, Dist2 = 0 
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Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D   نحدد مسافات الشطب
Specify first chamfer distance <0>: 5  المسافة األولى 
Specify second chamfer distance <5>: 3  المسافة الثانیة 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: األفقي /األولننقر الضلع    
Select second line: الرأسي/ننقر الضلع الثاني  

  . فنحصل على المستطیل وقد شطبت له زاوية واحدة فقط
  

  : 88، شكل 48مثال 
 تتغیر ھنا المعطیات .  في األسفلPl لمستطیل المرسوم كمتعدد خطوطاألربعة لحواف الأشطب 

Command: Chamfer  
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 5, Dist2 = 3 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D   نحدد مسافات الشطب
Specify first chamfer distance <5>: 5  المسافة األولى 
Specify second chamfer distance <4>: 3  المسافة الثانیة 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: P   نحدد الخیار متعدد الخطوط 
Select 2D polyline:   ننقر متعد الخطوط المطلوب 
4 lines were chamfered 

  . فنحصل على المستطیل وقد شطبت له جمیع زواياه

 
  

   Chamfer" شطب"األمر : 88شكل 
   Fillet" تدوير حافة"األمر 

  

وھنا أيضًا يجب توفر كائنین أو عنصرين لتنفیذه في .  على عمل حواف دائرية للزواياFillet" تدوير حافة"يقوم األمر 
 يطلب منك أوتوكاد تحديد نصف قطر القوس المطلوب لعمل ھذا Fillet" ةتدوير حاف"حال البدء بتنفیذ األمر . أوتوكاد

  : لنستعرض المثال اآلتي. الركن الدوراني ثم يطلب منك تحديد الحافتین نفسیھما
  

  : 89، شكل 49مثال 
 .  ملم10وذلك بتدوير حوافه بأقواس دائرية نصف قطرھا  Lineمرسوم كخطوط باألمر عدل السداسي ال

Command: Fillet  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 100 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r نحدد نصف قطر الحافة المدورة  
Specify fillet radius <100>: 10  مقدار نصف القطر 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  أنقر الحافة األولى 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  أنقر الحافة الثانیة  
Select second object:  

  : 89، شكل 50مثال 
 .  ملم10 وذلك بتدوير حوافه بأقواس دائرية نصف قطرھا Polygonمرسوم باألمر عدل السداسي ال

Command: Fillet  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r نحدد نصف قطر الحافة المدورة  
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Specify fillet radius <10>:   مقدار نصف القطر 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: P  Polyline نحدد أننا نتعامل مع متعدد خطوط 
Select 2D polyline: Select 2D polyline: أنقر أية حافة في المسدس 
6 lines were filleted 

  
  

 Fillet" تدوير حافة"األمر : 89شكل 
  

   Array" مصفوفة"األمر 
 

في صفوف وأعمدة أو خ العنصر إلى عدة نسخ مرتبة يقوم ھذا األمر على نس. أحد األوامر المشھورة في أوتوكاد
 حول المركز 12منتظمة للخط الرأسي خماسیة  "مصفوفة قطبیة"أوًال ملنا في الشكل اآلتي ع. ضمن نمط قطبي

فقط مكونة من صٍف واحد لمصفوفة القطبیة عناصر المصفوفة منتظمة الحقًا ثم عملنا .  درجة360 ضمن الزاوية 1
 .  ملم50بحیث تكون المسافة بین كل عمود أعمدة ثالثة و
  

 
 

  قطبیة ومن ثم مستطیلة أوًالArray" مصفوفة"األمر : 90شكل 
 

  Arrayدخل إلى صندوق الحوار تف، Array  قطبیة اكتب في سطر األوامر لتنفیذ األمر مصفوفة 
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  القطبیةللمصفوفة  Array" مصفوفة "صندوق الحوار : 91شكل 
 

  :ما يلي Arrayنختار ضمن صندوق الحوار 
    Polar Arrayقطبي : النمط

Select objectsفقط12نختار الخط :  اختیار العناصر .  
Center Point1 نحدد النقطة : أي مركز المصفوفة.  

Methodوالزاوية  عدد العناصر :  أي طريقة التنفیذ  
   درجة360 والزاوية 5عدد عناصر المصفوفة 

  
  .Ok فإذا كانت األمور كلھا كما ھو مطلوب انقر Previewانقر زر المنظر األولي 

  .  ونعمل المصفوفة المستطیلةArrayنكمل تنفیذ األمر 
  

  

  مستطیلة للمصفوفة ال Array" مصفوفة "صندوق الحوار : 92شكل 
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  :نختار
  Rectangular Arrayقطبي : النمط

Select objectsعناصر المصفوفة القطبیة الواردة أعاله نختار :  اختیار العناصر.  
Rows = 1 3 واألعمدة .  

Column offset = 50ملم .  
  . Okنقر ا فإذا كانت األمور كلھا كما ھو مطلوب Previewانقر زر المنظر األولي 
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   الطبقات: سابعالدرس ال

  تعلم ھنا مفاھیم جديدة عن نس
  ھا؟فاتكیف نحدد مواص؟ وكیف ننشئ طبقة جديدة •
 مدير إدارة الطبقات   •
 Object Properties Toolbarكوناته شريط خصائص الكائنات وم •
 استخدام الطبقات  •
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  كیف ننشئ طبقة جديدة وكیف نحدد مواصفاتھا؟

  Layer Properties Manager يدخلك إلى صندوق الحوار مدير إدارة الطبقات)Layer )La  اكتب في سطر األوامر
 أنقر أيقونة طبقة جديدة 

 

  
 

 Layerمن األمر كیف ننشئ طبقة جديدة : 93شكل 
  

  .  الخط متصل وأخیرًا وزن الخط افتراضیًا- ويكون لونھا أبیض ونمط الكائنLayer1يظھر لك طبقة جديدة تحت اسم 
  

  
  

 كیف ننشئ طبقة جديدة  :94شكل 
  

  :نغیر بعضًا من ھذه المواصفات للنمط التالي
   .1اسم الطبقة 

  .رلون الطبقة أحم
  .نمط الخط  متصل كما ھو

  .  ملم0.4وزن الخط 
 

  
 نحدد اسم الطبقة ولونھا ووزن الخطوط فیعا: 95شكل 

  :كما يليننشئ طبقة جديدة 
  . 2اسم الطبقة 

  .لون الطبقة أصفر
  . نمط الخط مركزي

  

 
 الخطوزن  ونغیر 1من طبقة ننشئ طبقة جديدة : 96شكل 
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 "اختیار نمط الخط"ر  فندخل إلى صندوق الحواContinuonsننقر على الخانة حتى نغیر نمط الخط إلى خط مركزي 
Select Linetype .نختار الخط المركزيCenter  ثم ننقر Loadخط المركزي على الملفال-نمط  لتحمل ھذا ال  .  

  
 له على الملفیحمت ور نمط الخط یغیت: 97شكل 

  
 .  ملم0.18 إلى 2وزن الخط في الطبقة نغیر 

  :كما يليتین جديدتین ننشئ طبق
 .  ملم0.25متقطع بینما وزن الخط نمط الخط خضر، قة ألون الطب، 3اسم الطبقة 
  .  ملم0.15، نمط الخط متصل بینما وزنه 161، لون الطبقة أزرق غامق رقمه 4اسم الطبقة 

 

 
    ة األساسیة لملف الرسمعالطبقات األرب: 98شكل 

  

  . "شريط أدوات خصائص الكائنات"لھذه الطبقات ننتقل إلى حال إنشائك 

  
  Object Properties Toolbar خصائص الكائنات شريط أدوات

  

 
    

 شريط أدوات خصائص الكائنات: 99شكل 
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وھــو مكــون مــن جــزئین األول . أو يكــون عائمــا فــي الــشاشةھــذا الــشريط فــي الجــزء العلــوي مــن الــشاشة  ثبــت ي
  . Properties "الخصائص" والثاني Layers "الطبقات"
  

 93ألشكال ا تبع التسلسل الوارد أعاله،دھا ن وعنالخ   ....6...... ،  2،  1،  0ألرقام  ھا إما با  نسمیعلى الیسار    الطبقات
أو وفقًا  Hidden  ،Construction ،Center ،Continuous  وعندھا نسمي الطبقات بـ     الكائن -أو وفقًا لنوعیة الخط   ،  99 –

  . على أقصى الیسار100شكل  أنظر .الخ...... Dim ،Wall ،Threads لوظیفة الخط فنسمي الطبقات باألسماء
  

    :أما الخصائص فتظھر على ثالثة أشكال كما يلي
  

   Line Colorلون الخط 
باختیـاره مـن القائمـة المنـسدلة أو     ة فـي الملـف   لمـستخدم الطبقات ا لونتحديد فیه يتم  ،  سارمن الی الثاني  لسان  ال

  .100شكل أنظر ، Bylayerختیار نوع الخط وفقاًَ للطبقة ايفضل . Other" غیر ذلك"الضغط على 
  

  Linetype  نوع الخط
 أو متقطـع  Continuousھل ھـو خـط مرئـي    للطبقات  تحديد نوع الخط المستخدم     فیه  يتم  ،  مینمن الی الثاني  لسان  ال

Hidden أو محوري Center  أو خطوط إنـشائیة Construction lines .  القائمـة المنـسدلة أو   نـوع الخـط مـن    اختیـار  يـتم
 لیـتم ھنـاك   Linetype maneger" مـدير الطبقـات  " ثـم الـدخول إلـى صـندوق الحـوار      Other" یـر ذلـك  غ"الـضغط علـى   

  . 100شكل أنظر  ،Bylayerختیار نوع الخط وفقاًَ للطبقة ايفضل .  الخط المطلوبLoad" تحمیل"
  

   Lineweight وزن الخط 
ختیـار وزن الخـط   ايفـضل  . القائمة المنسدلة الخط المطلوب من   )سماكة(أول لسان على الیمین، فیه يتم اختیار وزن         

  .100 شكلأنظر . Bylayerوفقاًَ للطبقة 
 

 
 

 ات الطبقوترقیم ثم تسمیة ه ثم لونه خصائص الطبقات، من الیمین وزن الخط ثم نوع: 100شكل 
  

  ماذا تعني الطبقات وما فائدتھا؟

 المرفقات عـن الھیكـل العظمـي وأخـرى عـن      إحدى ھذه. يحتوي قاموس المورد على مرفقاٍت شفافة لجسم اإلنسان    
إذا نظرت إلیھـا  . الخ....الجھاز الھضمي وثالثة عن الجھاز التناسلي ورابعة عن العضالت وخامسة عن الجھاز التنفسي  

فإنـك تبعـد بقیـة المرفقـات     منفـصلة  مجتمعة تجد مكونات اإلنسان كاملًة، أما إذا أردت رؤية مكونـات الھیكـل العظمـي      
  . ن مجال معاينتك وتبقي ورقة الھیكل العظمي فقطالشفافة ع

  
بلون معین ثم ضعھا مجتمعة فوق بعضھا الـبعض تجـد أنـك    جزًء من الرسم أحضر أوراقًا شفافة وارسم على كل واحدة     

الجزء على ھذه الورقة ال  اآلن، ارفع إحدى ھذه األوراق ستجد أن     .مك وكل جزء فیه بلون محدد     تستطیع مشاھدة رس  
  . تاتًا، بل تظھر بقیة أجزاء الرسم بألوانھا المحددةيظھر ب

  

فتـستطیع أن  . إذن، الطبقات ھي أوراق شفافة ترتبط كل ورقة منھا بـشكٍل معـین وألـوان معینـة ولھـا وظیفـة محـددة            
زرق والسجاد باللون البني المحروق والموكیـت بـاللون   كأن تجعل البالط باللون األ   . ترسم مخطط بیت بطبقات مختلفة    

  .  بألوان أخرى مختلفة...... البني الفاتح ثم األثاث والمقاعد، طاولة السفرة، المكتب، الحاسوب، المناظر على الحائط
  

؟ الجواب بجعل خطوط الرسم ضمن طبقات محـددة   والمیكانیكيكیف نستفید من ھذه الطبقات في الرسم الھندسي    
  : مثًال. سلفًا

   . 1ضمن الطبقة الخارجیة واف المرئیة والرئیسیة كالحالخطوط نجعل 
  . 2الخطوط المركزية ضمن طبقة نجعل 
  . 3الخطوط المخفیة ضمن الطبقة نجعل 
  . الخ......4الخطوط اإلنشائیة ضمن الطبقة ، نجعل وأخیرًا
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متـصل، متقطـع مركـزي، أو    (إذا عرفنا نوعیة ھذه الخطوط فإننا نستطیع تحديد مواصفات كل طبقة لتشمل نـوع الخـط         
 للخـط  0.09 للمخفـي و  0.25 للمركزي و 0.18و  رئي   للم 0.4 ( ھذه الخطوط    ووزن) غیر المرئي /تقطع للخط المخفي  م

بـاألحمر فاألصـفر ثـم األخـضر     علـى الـشاشة   كـأن نمیزھـا   (وإذا أضفنا إلى ھذه المواصفات لون الطبقـات    ). اإلنشائي
 حیـث  إننا نستطیع الحصول على رسم ممیز بـألوان مختلفـة   ف) وأخیرًا األزرق السماوي وبالترتیب وبما يتوافق ورغباتنا      

   .  محددةكل لوٍن يتمثل في طبقة
  

  :مالحظات

 مـع  A4مواصفات لوحة أيضًا يحوي ، والذي Standard 2010.dwgقیاسي محددة ضمن ملف للطبقات ھذه المواصفات 
  .  عدة أنماط طباعةكن أن يشمل كما يم. مع جداول عناوين متعددةأنماط أبعاد مختلفة ة ودقالحدود الرسم و

قد تجد أن بعضًا من ھذه المواصفات للطبقات غیر متوافقة ونتـائج الطباعـة علـى الـورق، كـأن تجـد أن ألـوان الطباعـة                   
  . لتتوافق والمطلوب الطبقات والخطوط ، وعندھا علیك تعديل مواصفاتيء بعض الشباھتةخفیفة أو 

  
ــ    ــي آخــر مراحلھــا وفقــًا ل ــتم الطباعــة ف ــة   monochrome.ctbنمط الطباعــة ت ــق ضــمن أنمــاط الطباعــة للطابع  المرف

 أنظر في ھذا الـصدد  .إذ يحول نمط الطباعة ھذا كل األلوان في الطبقات والملف إلى اللون األسود حصراً          . المستخدمة
   .91الطباعة في أوتوكاد في ھذه الدوسیه، ص 

  
   Layer Properties Manager" مدير إدارة الطبقات"الطبقات ضمن : 101شكل 

  

  وإخفاء الطبقة؟ Freezeما الفرق بین تجمید 
 Off أو مخفیة Onيمكن أن تكون مرئیة ، 101شكل  كل طبقة،. من خصائص الطبقات أنھا تمیز بمواصفاتھا المختلفة

يمكننا و .أو غیر ذلكLocked   ن أن تكون مقفلةكيمكما ، Freeze أو مجمدة Thawتكون مذابة ، أو على الشاشة
فعندما  . المحددةالمیزة On/Offتعطیل /التمییز بین كل حالتین متناقضتین على حدة بكل سھولة ويسر وذلك بتفعیل

ال نستطیع عندئٍذ  ولمرسومة ضمنھا من على شاشة الرسم،تكون الطبقة مخفیة أو مجمدة تختفي كل الكائنات ا
ة المقفلة فھي حالة يمكنك الرسم فیھا لكنك ال تستطیع إجراء أي أما الطبق . ھذه الطبقةبتلقائیة مع كائناتتعامل ال

نھا أكفیتم التعامل معھا وأما العناصر المخفیة بشكل كامل، لعناصر المرئیة مع اوتوكاد أيتعامل ومع ھذا . تعديل علیھا
العناصر الموجودة في   مع تكون أوامر أوتوكاد فاعلةنأما عند التجمید فل.  ومع بعضھا اآلخر كأنھا موجودةموجودةغیر 

  . الطبقة المجمدة
  

   :مثال
على يعني أن جمیع العناصر المرسومة بتلك الطبقة ال تعد تظھر معینة  طبقة Off إخفاء. بطبقات مختلفةلدينا رسمًا 

ى محو يؤدي إل Erase ---> All األوامر الشاملة المكتوبة كتابًة مثلاستخدام . موجودة في الذاكرة وإن كانت الشاشة
 . Offالمخفیة نتیجة استخدام زر اإلخفاء  الطبقةھذه الموجودة على الشاشة بما فیھا كائنات كائنات العناصر والجمیع 

  . Erase ---> Allمرة أخرى بعید استخدام األمر  Onيمكنك الـتأكد من ذلك بتفعیل 
 

موجودة في الذاكرة أيضًا تبقى ، ولشاشةنھا تختفي من على اإ لطبقة معینة فFreezeأخرى، حال تجمیدنا جھة من 
  .تأكد من ذلك أيضًا. ال تتأثر باألوامر الشاملة السابقة، لكنھا كما ھي حالة اإلخفاء

  

  . الطبقات حالما رغبت بذلك وتكون بمتناول يدك بسرعة/تخفي الطبقة. اإلخفاء؟ الختصار الوقتمیزة ماذا نستخدم ل
 

الطبقات المجمدة تساعد على تخفیف العبء على الذاكرة وكرت . أيضًا ار الوقتالتجمید؟ الختصمیزة لماذا نستخدم 
   . بكثرةإبعاد/بحار في الرسم باستخدام تقريب، أو حین اإلRegen حین إعادة التولید الشاشة وبالتالي تختصر الوقت
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ھناك، يكون الفرق واضحا فـي  . على أجھزة ضعیفة التي تعمل في الرسومات الكبیرة يبدو الفرق جلیًا: ملحوظة أخیرة
  .تعطیل ھذه المیزةاستجابة الجھاز عند تجمید الطبقة أو رعة س

  
  

   و تفعیلھا الطبقات في أوتوكاد إطفاء: 102شكل 

   :تنبیه ھام

" خـصائص " بالنقر المزدوج على الكائن نفـسه فیظھـر مربـع الحـوار      وخصوصًا الطبقاتيمكن تعديل خصائص كائٍن معین  
Properties     وھكذا، فالنقر المزدوج لدائرة مرسـومة علـى شاشـة الرسـم         .  لیتم تغییر المواصفات والخصائص المطلوبة

  . أنظر الجدول التالي.......... ملم 50 ونصف قطرھا 200,100ن أنھا رسمت بحیث يكون مركزھا في النقطة یيب

                  Properties"الخصائص"مربع الحوار : 103شكل 
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  جداول الرسم في أوتوكاد: س الثامنالدر

  
  تعلم ھنا مفاھیم جديدة عن نس

   Blocks & Attributesالكتل والسمات  •
  معلومات نصیة إلى الكتل؟كأين تستخدم السمات؟ وكیف ترفق  •
  .البرواز وجدول الرسم •
  جداول الرسم المختلفة •
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  Title Blocks جداول الرسم في أوتوكاد

  
بمـا  . الكالسـیكیة ، في جمیع الرسومات الھندسیة 041 شكل جدول الرسم البسیط التالي، عتمادالنفترض أننا نريد    

ھنـاك تتغیـر المعطیـات االفتراضـیة المرفقـة      .  لیشمل الرسم المحدد   Insertيعني إدخال ھذا البرواز مع نصوصه باألمر        
وقـد تـشمل أيـضًا مقیـاس     . يخل مع رقم سجله والتاروفیه إلى نصوص جديدة تعرف اسم اللوحة واسم الرسام المسؤ    

كیف يـتم لنـا ذلـك؟ الجـواب سـیكون الحقـًا بعیـد استعراضـنا لتعريفـات الكتـل           . الرسم وبعض الرموز الھندسیة وغیرھا    
  : والسمات في أوتوكاد كما يلي

  

  
  جدول معلومات تقلیدي : 104 شكل

  
   Blocks & Attributes الكتل والسمات

 .التي تتمثل في كائن واحد وجديد يـضمھا ... الخطوط، األقواس، الدوائر، النصوص ك جموعة من عناصر أوتوكاد م :الكتلة
ضـمن  عنـد إدراجھمـا   ترفق مـع الكتلـة للـشكل الھندسـي     أو رقم معین /تحوي عنوان و معلومة نصیه  فھي لسمةأما ا 

مات بالھوّيـات الشخـصیة   ويمكـن تمثیـل الكتـل والـس      .  الحقـاً  مكانیة تعديلھا إيضاح والتعريف مع    بھدف اإل  رسم أوتوكاد 
لكل عضو من أعضاء المؤسسة ھوية تتشابه في الـشكل العـام والحجـم مـع ھويـات األعـضاء         . لموظفي شركة معینه  

  . اآلخرين لكنھا تختلف في أن كل ھوية تحمل صورة شخصیة ومعلومات مختلفة لصاحبھا

  : كتلالاستخدام عند مزايا الالعديد من وفي ما يلي 

كتلة من خالل تحديد كائن واحد ال) نقل ونسخ وتدوير(ھذا يعني أنه يمكنك تعديل .  واحد ھي كیانةكتلال •
 .ھافقط فی

إلیھا  تحتاج أجزاٍءالمستخدمة في عملك الیومي بحیث تكون ھذه الكتل مؤلفة من يمكنك بناء مكتبة للكتل  •
بل ، ل في مجلد منفصلالكتتخزين مجموعة أو مكتبة ھذه يمكن .  بكةالعمل الخاصجلسة في عدة مرات 

 .  بسھولة ويسرمن الوصول إلیھاأو الزبائن المعنیین كالرسامین جمیع لوحتى على الشبكة حتى يتسنى 
إذ يحفظ أوتوكاد الكتلة ضمن قاعدة بیاناته كتعريف، موقع، .  خفض حجمهساعد فيوجود الكتل في الملف ي •

 . بیرةوھذا يلحظ بسھولة في الملفات الك. مقیاس رسم ودورانه
إحدى ھذه الكتل أو أي جزء صغیر فیھا ضمن ملف يحوي العديد من الكتل الموزعة إذا كنت بحاجة إلى تغییر  •

 .  تعريفھا باالسم القديمإعادة ثم كتلةالمكونات تعديل أو تغییر على شبكة معینة، فما علیك إال 
ثال، يمكنك إضافة معلومات على سبیل الم. نصیه، والتي تسمى سماتتحوي معلومات يمكن للكتل أن  •

مع الكتلة، ولكن تكون  ھذه المعلومات .الخ....من حیث التكلفة، الوزن،  للكرسي كتلة المصنعةالإلى إضافیة 
 . أو جداول بیاناتمحددة قاعدة بیانات ضمن 

  سيالرئیالكتالوج وھذه توصلك إلى صفحة الموزع كتل الانترنت إلى وروابط يمكنك بسھولة إضافة وصالت  •
  . على اإلنترنتالمصورة 

صمامات،  الماكنات والأجزاءالعديد من والباب والشباك وجھاز الحاسوب على الكتل يمكننا تمثیل أمثلة حیة وك
كتل خارجیة محفوظة ضمن ملف الرسم، وفي داخلیة كتل : كتلمن الین نوعتمییز يمكن  و .لخا.....اماتھومرفق

  . External Reference  ندعوه بالمرجع الخارجيمنفصل آخر
  

  ؟ وكیف ترفق ھذه المعلومات النصیة إلى الكتل؟ أين تستخدم السمات
  

  نستعرض المثلین التالیین
  

مـا علیـك إال أن ترسـم طاولـة مربعـة        . أنت ترسم بیتًا وتؤثثه بطاوالت مستطیلة الـشكل لكنھـا مختلفـة الحجـم             : أوًال
ثم ترفقھـا إلـى رسـمك أينمـا شـئت مـع تغییـر أطوالھـا بمقیـاس          الشكل طولھا الوحدة، تعرف ھذا المربع ككتلة      

  . الرسم ودورانھا من زاوية الدوران
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نريد أن نرقم كل قطعة مجمعة برقم معین لیبین   . میكانیكیة لنفترض أن أحدھم رسم ماكنة مكونة من عدة قطع        : ثانیاًً

 رقم القطعة التسلسلي داخـل دائـرة مـع         نستطیع تعريف . Assembly مترابطةالتسلسل تركیبھا في المجموعة     
  .خط إشارة سھمي أو بدونه لیشیر إلى القطعة المعینة ككتلة ذات سمة واحدة

  
إذا رغبنا فـي  .  غرفة مع لیوان طويل20كل طابق يحوي    . لنتخیل مخططا ھندسیًا لبناء متعدد الطوابق واألغراض      : ًالثثا

وإذا .  حرارتھا ضمن دائـرة مقـسومة إلـى قـسمین متـساويین      إعطاء معلومات معینة عن كل غرفة كرقمھا ودرجة       
افترضنا أن معطیات كل غرفة في البناء القائم ستشمل رقم الغرفة في النصف العلوي ودرجة حرارتھا فـي الجـزء      

وھنا، نستطیع تعريف رقم الغرفة التسلسلي داخل نصف الـدائرة العلـوي وحـرارة الغرفـة       . 105 شكلالسفلي،  
یاس سیلزيوس داخل النصف السفلي للدائرة مع خط إشارة سھمي أو بدونـه لیـشیر إلـى الـدائرة        ذاتھا على مق  

  .  ككتلة واحدة ذات سمتین اثنتین

  
  الكتل والسمات: 105 شكل

  
   ضمن رسم أوتوكاد؟Attributes وسماتھا Blockكیف يتم تعريف الكتلة 

  ؟ :الجواب فیما يلي....ف أوتوكاد حیث يجب؟ كیف نتحكم في ھذه الكتل والسمات لنستطیع إرفاقھا إلى مل
  

  .  وحدة15نصف قطر الدائرة يساوي .  ونرسم الدائرة مع الخط األفقي في المنتصف4نستخدم الطبقة 
 لكتابـة نـص رقـم الغرفـة بینمـا نكتـب درجـة            0الطبقة  . السمات داخل الدائرة  /نستخدم طبقات محددة لكتابة النصوص    

  . 1طبقة الحرارة في األسفل ضمن ال
  

  لرقم الغرفة تعريف السمة
   0نفعل الطبقة 

   أو نختار من القائمة القیاسیة attdef_نكتب في سطر األوامر 
Draw>Block>Define Attributes 

، صندوق الحوار تعريف السمةيشمل . 106 شكل، Attribute Definition تعريف السمة  -فندخل إلى صندوق الحوار 
 :ما يلي

    
  

  صندوق الحوار تعريف السمة: 106شكل 
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Tag : ملصق يبحث عنه أوتوكاد عند استخراج السمات، نكتبRNO .  
Prompt :كأن يسألك أوتوكاد ما رقم الغرفة؟ نكتب . النص الذي يظھر عند إدراج كتلة ذات سمةRoom No  .  

Value :    العادة يرفق الرقم األكثر تكـرارًا كـنص   ب. النص أو الرقم االفتراضي الذي يظھر في الكتلة عند إدراجھا مع سمتھا
  . 110افتراضي، نكتب 

ثم ، 107شكل  على الیسار، نختار موقعًا في نصف الدائرة العلويفSpecify On- screen زر بنقر نحدد نقطة اإلدراج 
  . Okنقر زر الموافقة ا

  
  تعريف السمات : 107 شكل

  
   .تعريف السمة الثانیة في األسفل؛ أي درجة الحرارة

  .1نفعل الطبقة 
  بالترتیب  المعطیات التالیة Attribute Definitionصندوق الحوار نكتب في الخانات الثالثة ل

Tag : نكتب Temp   
Prompt:  للغرفة عینھا ) المطلوبة(ما ھي درجة الحرارةRoom Temperature ، نكتبRoom Temp  . 

Value: درجة مئوية20ب درجة الحرارة األكثر ظھورًا، في الغرف، نكت .  
نقر زر ثم ا، 107شكل نختار موقعًا في نصف الدائرة السفلي، فSpecify On- screen زر نحدد نقطة اإلدراج بنقر 

  . Okالموافقة 
  

  تعريف الكتلة ذات السمتین 
  . 0نفعل الطبقة 

 صـندوق حـوار بـالعنوان    فندخل إلـى  Draw>Block>Makeختار من القائمة القیاسیة ن أو Blockنكتب في سطر األوامر    
Block Definition ، 108شكل   

  

  Block Definitionتعريف الكتلة : 108شكل 

  . نسمتیالو القطري األفقي خطمع الالدائرة :بمحتوياتھانعرف ھذه الكتلة 
Name : نسم الكتلة ونعطھا االسمR-T . التسمیة جاءت من رقم الغرفةRoom No ودرجة الحرارة Temperature.  
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Select Objects : ،على الیمین107شكل نختار جمیع العناصر من دائرة وخط أفقي والسمتین  .  

Pick point :مركز الدائرة -دد نقطة اإلدراج ح .  
يجب االنتباه إلى أن العناصـر المختـارة   . ضمن الملف R-Tاالسم  في األسفل يصبح لدينا كتلة ب   Okإذا ضغطنا على زر     

حیـث ھنـاك    108شـكل  يمكن التأكد من ذلـك بـالنظر إلـى    . إلى كتلةال يتحولون  قد  متین  من دائرة وخط أفقي والس    
  . لبیان مصیر الكتلة المختارة ثالثة احتماالت

  . أي تبقى العناصر المختارة على ما ھيRetain: أوًال
  . أي تتحول العناصر المختارة إلى كتلةConvert to block: ثانیًا
  .ر المختارة من على الملف محو العناصDelete: ثالثًا

  
إذا حددنا أن ھذه الكتل ستدرج في نقاط محددة في ھذه الغرف فإن مھمتنا األخیرة تـتلخص فـي تحديـد مواقعھـا مـع        

 درجـة  17 و درجـة حرارتھـا   5 في الطابق 16لنجرب أن ندرج الكتلة التي تعرف الغرفة      . كتابة رقم الغرفة ودرجة حرارتھا    
  .  109 شكلمئوية، 

Command: insert ↵  
Specify insertion point or  
[Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: نحدد نقطة اإلدراج  
Enter attribute values 
Room No. <110>: 516 ↵ 
Room Temp. <20°>: 17%%d ↵ 

 

 

   درجة مئوية17، درجة حرارتھا 516الغرفة : 109شكل 
  
  
  

 الذي يـستخدم  Title Blockات الكتل والسمات في أوتوكاد، نستعرض جدول عنوان الرسم وكمثال آخر على استخدام
   110شكل في الرسم الھندسي الكالسیكي، 

   

 
  A4جدول عنوان الرسم للوحة : 110شكل 

 ثم Attributesسمات ، بحیث تظھر النصوص في أمكنتھا كالمحددة مكاناًً ونوعًانصوص نرسم ھذا البرواز ونرفق إلیه ال
  . Blockككتلة سماته جمیع مع نعرف ھذا البرواز 

  
  رسم البرواز

  Defpointsنفعل الطبقة .  لرسم خطوط رأسیة دلیلةXlinesاألشعة  - الخطوط اإلنشائیة نستخدم لذلك 
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Command: _xline ↵ 
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: v ↵ 
Specify through point:     لى أي موضعانقر ع   
Specify through point: @0,10 ↵  حدود حافة البرواز عن حافة الورق 
Specify through point: @65,0 ↵     حافة البرواز عن اسم اللوحةحیز   حافةحدود  
Specify through point: @65,0 ↵      اسم اللوحةحیز عن حافة  الرسام اسمحیز حافة حدود  
Specify through point: @30,0 ↵        حیز اسم الرسامعن حافة حیز رقم سجل الرسام حافة حدود  
Specify through point: @30,0 ↵         حیز رقم سجل الرسامعن حافة حافة حیز التاريخ حدود   
Specify through point: @10,0 ↵      البرواز  حافةعن حدود حافة الورق    
Specify through point: ↵ 

  خطوط أفقیة دلیلة، ھكذاسم نرثم 
Command: _xline ↵ 
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: h ↵ 
Specify through point: انقر على أي موضع  
Specify through point: @0,10 ↵ 
Specify through point: @0,2 ↵ 
Specify through point: @0,6 ↵ 
Specify through point: @0,269 ↵ 
Specify through point: @0,10 ↵ 
Specify through point: ↵  

  

أما في .  مباشرة لوجود ھذه الطبقة للخطوط اإلنشائیة2011 في أوتوكاد Xl استخدم األمر :هـیـبـنـت
 defpointsلذلك، استخدم الطبقة .  فال يوجد مثل ھذه الطبقة الخاصة2011النسخ األقل من 

  . ةلرسم الخطوط اإلنشائی

  فنحصل على الشكل التالي 

  

  A4ورقة اللبرواز أفقیة ورأسیة  نرسم خطوط دلیلة XLباألمر : 111شكل 
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 بالتحديد، ومستطیل A4 ملم كورقة 297 ه ملم وارتفاع210 ه عرض،ينتج ھنا مستطیلین متداخلین، أحدھما خارجي

  .  ملم277 هارتفاعبینما  ملم 190 هآخر داخلي عرض
  

   defpoints الطبقة أيضًا نستخدم
المستطیل المرسوم فوق خطوط .  بالتحديدA4 ملم كورقة 297 ملم وارتفاعه 210رجي، عرضه الخا مستطیلالنرسم 

  . األشعة الواردة أعاله
  

  1نفعل الطبقة 
 عن قاعدة ھذا ملم 8 نستخدم اإلزاحة بمقدار.  ملم277 ملم وارتفاعه 190نرسم مستطیًال داخلیًا، عرضه 

   .مرسومةلاإلنشائیة اخطوط الأحد المستطیل المرسوم يكون منطبقًا على . ونرسم خطًا أفقیًایل المستط
  

  
  A4البرواز الداخلي لورقة : 112شكل 

    .4نفعل طبقة 
  .فوق خطوط األشعة الواردة أعالهنرسم خطوط التقسیمات الرأسیة 

....................................  
  : متتالیة لما يلي) مستطیالت(ھر أربعة خانات ضمن جدول العنوان ستظ

 . ھي االسم االفتراضي للوحة الرسمPLATE  ملم،65الرسم بعرض /اسم اللوحة
 .ھو االسم االفتراضي لرسام ھذه اللوحة ALQUDSPUB.COM.  ملم65اسم الرسام بعرض 
  . مثًال987654321.  ملم30الرقم الجامعي بعرض /رقم سجل الرسام

 .09/12/1987االفتراضي ھو تاريخ بداية االنتفاضة الفلسطینیة التاريخ .  ملم30رض التاريخ بع
  . كل األسماء واألرقام ھي أسماء وأرقام افتراضیة وفقا للرغبة والمرات المتكررة

  . ملم من الیسار4 و يبعد ، ملم8 ملم في منتصف المسافة 4ارتفاع الكتابة ضمن جدول العنوان يساوي 
  

المسؤول عن (ى، إذا افترضنا أن جدول العنوان السابق صممه مدرس المادة أو المھندس االستشاري من جھة أخر
، فإن ذلك يتطلب أن تكون جمیع معطیات ومعلومات الجدول )عدد من الرسامین والمھندسین في شركة ھندسیة

يف ھذا الجدول البسیط ككتله لذلك سنبدأ بتعر. رسام أو مصمم سیلقم معلوماته الالزمة/أي أن كل طالب. متغیرة
  . بینما كل معطیاته ومعلوماته متغیرة، أي أنھا ستتحدد ضمن الكتلة كسمات
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أي اسم . لتعريف تلك السمات المرفقة لجدول العنوان نبدأ بالسمة األولى من الیسار والتي تعرف اسم اللوحة

 Areal لكتابة السمات والخط أريال 0لطبقة انحدد . القطعة الھندسیة التي رسمت ضمن لوحة الرسم المعینة
الزاوية السفلیة والیسرى للبرواز الداخلي نحدد ). Format>Text Styleيتم ذلك من القائمة القیاسیة (بالتحديد 

  المرسوم كنقطة بداية جديدة، فنكتب 
Command: ID ↵ 

  الزاوية السفلیة والیسرى للبرواز الداخلي ننقر 
Specify point:  X = 62     Y = 57     Z = 0 

    حتى نتخلص من صندوق الحوار attedef–رفاق السمات بالصیغة إنستخدم أمر 
Command: -ATTDEF ↵ 
Current attribute modes: Invisible=N  Constant=N  Verify=N  Preset=N 
Enter an option to change [Invisible/Constant/Verify/Preset] <done>: ↵  
Enter attribute tag name: ItemName ↵ 
Enter attribute prompt: Insert Item Name ↵ 
Enter default attribute value: PLATE ↵ 
Current text style:  "ARIAL"  Text height:  4 ↵ 
Specify start point of text or [Justify/Style]: @4,2 ↵ 
Specify height <5>: 4 ↵ 
Specify rotation angle of text <0>: ↵ 

  لنحصل على الشكل التالي ،ID بالنسبة لنقطة االختیار األولى من األمر 4,2@استخدمنا : ملحوظة

 

  جدول العنوان عند إضافة أول سمة له : 113شكل 

  صندوق الحوار التالي  وattdefكما يمكننا الحصول على النتیجة ذاتھا إن تتبعنا األمر 

 

   attribute definitionق الحوار تعريف السمات  صندو: 114شكل 
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  أيًا يكن نكمل إضافة بقیة السمات فنحصل على الشكل التالي . ومنه نحدد موقع السمة المطلوبة

 
  جدول العنوان عند إضافة جمیع السمات له: 115شكل 

  
  : B1البرواز /تعريف الكتلة

في  210,297@ية في األسفل وعلى الیسار وعند نقطة النھاية عند نقطة البدانضیف إلى البرواز خطي زاوية قائمة 
وضمن إذ من المفترض أن ترسم مجموعتي الخطوط في األسفل وفي األعلى متعاكسان . األعلى وعلى الیمین

طباعة الحقًا على ورقة ولل.  بالضبطA4 ھو حیز الورقة 210,297@الحیز بین نقطة البداية والنقطة . غیر مطبوعةطبقة 
A4 أو بالضبط 1:1 بمقیاس رسم Scale to Fit)  أي استخراج الرسم على ورقA4(فإننا نمیز حدود النافذة بالنقطتین  /

  الزاويتین المتقابلتین 

 

  

  ، القطع الظاھر وھميجدول العنوان عند إضافة جمیع السمات له: 116شكل 

نفعل الطبقة صفر ونكتب في .  األبعاد إن وجدتالخطوط الدلیلة المساعدة وطبقةأي ، الخطوط اإلنشائیةنطفئ طبقة 
  حتى يستجیب أوتوكاد مع إظھار صندوق الحوار Blockسطر األوامر األمر 

Command: BLOCK ↵ 
  Block Definitionفندخل إلى صندوق الحوار 

كنقطة إدراجه على  بینما نفترض الزاوية السفلیة والیسرى B1فنحدد ونختار كل العناصر المكونة له ونختار له االسم 
   .STANDARD 2010 ضمن ملف أوتوكاد B1، فیصبح لدينا جدول العنوانOKنضغط زر الموافقة . الشاشة
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من جھة أخرى، إذا أراد أحدكم أن يخصص ھذا الجدول لنفسه فقط فما علیه إال أن يعدل السمات الخاصة به، مثل 

جرب ذلك . ، إلى نصوص ثابتة ترفق معه دائمًا كما ھي118 شكلالكتلة، /االسم ورقم السجل في جدول العنوان 
   . مثًالDtextبتحويل المعطیات المحددة إلى نصوص كتابیة تكتبھا باألمر 

  

  

 
 

  Block Definitionصندوق الحوار تعريف الكتلة : 118شكل 

  :وأخیرًا، كیف يمكن ألحدكم أن يستخدم ھذا الجدول في رسمه، الجواب كما يلي
  

  . B1ف الذي يحوي الكتلة افتح المل -1
 . STANDARD 2010 باالسم  كملف جديدSave Asاحفظ ھذا الملف باألمر  -2
 . 1:1ارسم ضمن الملف الجديد ما تريده وبمقیاس رسم  -3
 B1بالحجم نفسه، أي بدون تكبیر أو تصغیر فادخل جدول العنوان مطبوعًا إن أردت أن يكون رسمك  -4

 .  الجدول بما يحويه1:1سم ثم اطبع بمقیاس الر. لیحوي كل رسمك
 بمقیاس رسم تكبیر إلى B1 إلى النصف فادخل جدول العنوانعند الطباعة إن أردت تصغیر رسمك  -5

الجدول بما ) 1:2 أي( تصغیر للنصف ثم اطبع بمقیاس الرسم.  لیحوي كل رسمك)2:1 أي (الضعف
 . يحويه

، أي 0.25بمقیاس رسم تصغیر  B1 ن مرات فادخل جدول العنوا4عند الطباعة إن أردت تكبیر رسمك  -6
 .  الجدول بما يحويه4:1اطبع بمقیاس الرسم ثم  ، لیحوي كل رسمك1:4

مقیاس الرسم ب لیحوي كل رسمك واطبع B1إن أردت طباعة رسمك كیفما كان فادخل جدول العنوان -7
 .قد تضطر ھنا إلى تكبیر جدول العنوان حتى يحوي كل رسمك. Scale to fitبالضبط 

 B1 أو تدوير جدول العنوان/تكبیر أو تصغیر ولقد تضطر . یر في حجم رسمك أبدًا ال تكبیرًا وال تصغیرًاال تغ -8
 .لوضعیة الرسم خاصتكووفقًا 

 .الجدول ربع دورة بالعرض، عندئذ دّورقد تجد أن وضعیة جدول العنوان لرسمك أفضل ما يكون  -9
 : وفقًا للتسلسل التاليInsertمر  على رسمك باألB1بعید إكمال الرسم أدخل جدول العنوان - 10
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Command: ATTDIA ↵  
Enter new value for ATTDIA <1>: 0 

  . ر كتابیًا ولیس من صندوق الحوارم لتغییر تطبیق تنفیذ األATTDIAحیث يستخدم ھذا األمر 
  :  كما يليB1 إلدخال جدول العنوان Insertاكتب األمر 

Command: _insert  
   B1 فیتم اختیار الكتلة Insertدوق الحوار تدخل ھنا إلى صن

  
  

  

   Insertصندوق الحوار إدراج : 119شكل 

  . S تحديد مقیاس الرسم الذي ستدرج به الكتلة بكتابة الحرف Insertيمكنك ھنا وضمن صندوق الحوار 
 عبر التحكم بزاوية Landscape أو بالعرض Portraitكما يمكنك أيضًا التحكم بوضعیة جدول العنوان، بالوضع العادي 

  . Rالدوران للكتلة المدرجة على الشاشة بكتابة الحرف 
  .  إلى شاشة الرسمInsert وستخرج من صندوق الحوار B1إذا نقرت زر الموافقة فأنت تختار الكتلة 

نكمل . يمكنك على الشاشة تحديد نقطة اإلدراج بنقر نقطة ما تكون ھى الزاواية السفلیة والیسرى لجدول العنوان
 ......  

Specify insertion point or [Basepoint/Scale/Rotate/PScale/PRotate]:  
Enter attribute values 
98....1 <987654321>: ↵ 

  اكتب رقم سجلك
14/05/2002 <9/12/1987>: ↵  

  اكتب التاريخ
drawn by: <ALQUDSPUB.COM>: ↵  

  اكتب اسم الرسام المصمم
Insert item name <PLATE>: ARCS AND CIRCLES 

 Portrait بالوضع الطبیعي B1ھنا، وكما في الشكل أعاله نتج على الشاشة جدول العنوان اكتب اسم لوحة الرسم 
  . وشامًال كل المعلومات المطلوبة
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  . فاعلة0البرواز على شاشة الرسم حیث الطبقة /إدخال جدول العنوان: 120شكل 

 
 حیث B100المرفقات / وجدول بأسماء القطعB10 جدول میكانیكي STANDARD 2010يوجد أيضًا في الملف  - 11

الرسام وأسماء القطع المرفقة في التجمیع المیكانیكي أضحت /ينتج أن كل المعلومات الواردة عن المصمم
 STANDARD 2010 أوتوكاد موجودان ضمن ملفالمیكانیكي والقطع المرفقة  الجدوالن. 121شكل معلومة، 
 . B1 جدول العاديالاله أيضًا، والذي يشمل أيضًا المرفق أع

  
   .121شكل ، معلومات ثابتة وأخرى متغیرة STANDARD 2010المیكانیكي  يشمل الجدول

  
  

  

  B100 وفوقه جدول أسماء القطع المرفقة B10الجدول المیكانیكي : 121شكل 

  الجزء العلوي من البرواز حیث القطع مرتبة وظیفیًا وتصاعديًا
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  : ثابتة لوماتمع

ھـل  . الطالـب، المھنـدس أو حتـى المـصمم     عن المؤسسة الھندسیة التي ينتمي إلیھا الرسـام،  تھدف ھذه للتعريف
ويــضاف للمعلومــات الــسابقة . جامعــة بیرزيــت مــثًال أكاديمیــة،/ھــي مكتــب ھندســي أو مــصنع أو مؤســسة علمیــة 

 A4 میلیمتر وفقًا ألبعاد حیـز الرسـم فـي الورقـة القیاسـیة     287میلیمتر وارتفاعه  185 اإلطار باألحمر الذي طوله/البرواز
   . الحقًا ومرفقًا لھما بروازًا صغیرًا لعمل جدول بالقطع التي سترفق للمجموعة المیكانیكیة

  
  معلومات متغیرة

أو حتى المصمم  الرسام، الطالب، المھندس (اسم التصمیم(التجمیع /اسم لوحة الرسم عن ھذه للتعريف تھدف
   . ةالقسم ورقم اللوح/الشعبة، التاريخ مقیاس الرسم، الجامعي مثًال/رقم سجله .المخطط/ب الرسمصاح

  
  :مجموعة من القواعد المفیدة في عملك على أوتوكادنعرض اآلن، 

  
  . وادخل جدول العنوان إلى الرسم ثم كبره أو صغره1:1ارسم بمقیاس رسم  :1قاعدة 
  .ة إلى ورقة الرسم يحدد مقیاس الرسمحجم جدول العنوان بالنسب :2قاعدة 
 Insert يمكنك تعديل جدول العنوان تكبیرًا أو تصغیرًا وتدويره بأية زاوية وتحريكه ألية مسافة قبیل تنفیذ األمر :3قاعدة 

Block أو بشكل منفصل بعید تنفیذ األمر حیث يكون برواز الرسم قد أدخل إلى الشاشة. 
  
  

معلومات ثابتة 

معلومات متغیرة   

معلومات ثابتة 

  معلومات متغیرة   
  

  المعلومات الثابتة والمتغیرة، یكيالمیكان الجدول: 122شكل 
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  كادالطباعة في أوتو: تاسعالدرس ال

  
  تعلم ھنا مفاھیم جديدة عن نس

  .إضافة الطابعة من خارج أوتوكاد •
  .إضافة الطابعة من خارج أوتوكاد •
  ورق الطباعة •
  نمط الطباعة •
  مقیاس الرسم للطباعة  •
  ألوان الطباعة •
  الطباعة على ورق أسود أبیض •
  PDFطباعة ملف  •
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  الطباعة في أوتوكاد

سنقوم في ھذه العجالة بالتعرف على الطريقة المثلى لطباعة رسِم معین أو ملف أوتوكاد بطريقتین اثنتین 
ھاتان الطريقتان متشابھتان كلیًا في اإلجراءات الالزمة للطباعة لكنھما . PDFھما الطباعة على الورق والطباعة كملف 

  . طابعةمختلفتان في المخرجات من ال
. وتعريف ذلك للحاسوب ينبغي لتمكنك من الطباعة توفر الطابعة الخاصة بك وربطھا بجھاز الحاسوب خاصتك

 من أوتوكاد يتطلب توفر ھذه الطابعة على جھازك أيضًا، بما يعني توفر برنامج الطباعة PDFكما أن الطباعة كملف 
طیع أيًا كان فتحة ومشاھدة محتوياته إذا كان يملك على حاسوبك والذي سیمكنك الحقًا من الطباعة كملف يست

  . على حاسوبه البرنامج أدوب أكروبات ودون الحاجة المتالكه برنامج أوتوكاد

    .من خارج أوتوكادطابعة الإضافة : أوًال

ه تتم ھذإذ . على إعداد جھاز الطباعة من نظام التشغیل بحیث تعمل كطابعة لنظام ويندوزھذه الطريقة تعتمد 
  العملیة من قائمة ابدأ في ويندوز 

Start>Settings>Control Panel>Printers>Add Printer 
عّراف إضافة "تتم عملیة التعريف عادة، باستخدام .  أو حتى أي برنامج ضمن ويندوزدون الحاجة لتشغیل أوتوكادو

طابعة ة الفاض حتى إ أثناء عملیة اإلعداد حیث تقود صناديق الحوار المتتالیة المستخدمAdd Printer Wizard" الطابعة
الحاجة ألي بسھولة ويسر ودون جديدة يمكن استخدامھا كطابعة أوتوكاد ھذه الطابعة ال. ويندوزنظام المحددة ل

، تمامًا كما ھو الحال يمكن ألي مستخدم لبرامج مايكرو سوفت كالورد واإلكسل على الحاسوب ذاته عملیات أخرى
  . عة الجديدةاستخدام تلك الطاب

   طابعة من داخل أوتوكادال إضافة: ثانیًا

  ، بكتابته في سطر األوامرPlottermanagerنستخدم األمر 
Command: Plottermanager 8 

  File>Plotter Managerشريط األدوات القیاسي أو باستخدام 

  

  123شكل 

 الراسمة/ طابعةعّراف إضافة الوالتي تشمل ، Plottersالراسمات /وكلیھما يدخلنا إلى النافذة المعنونة بالطابعات
 . Add–A–Plotter Wizardبالعنوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.alqudspub.com


  
 
 
 

  http://www.alqudspub.com                                             القدس للنشر والتوزيع

 93 

 

  124شكل 

 تسمح .Add Printer-Introduction Page وبالعنوان العراف يدخلنا إلى نافذة منفصلة أخرىھذا النقر المزدوج على 
   Nextدون تلكؤ في األسفل زر التالي  فنضغط  للمستخدم بإضافة الطابعة المحددة ضمن تسلسل مرتب

  

  125شكل 

 أوًال ثم نضغط زر التالي في System Printerنضغط أوًال زر .  Add Printer-Begin ابدأ-فنحصل على نافذة أضف راسمة 
  :األسفل كما يلي
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  126شكل 

ثم نضغط زر حث عنھا ونختارھا  فإننا نبCanon MX 300 series Printerإذا كانت الطابعة الجديدة التي سنضیفھا ھي 
  التالي في األسفل 

  

  127شكل 

أمر إذا استخدمنا . معرفة بما يعني أنھا مرفقة لبرنامج أوتوكاد Canon MX 300 series Printerھكذا، أصبحت الطابعة 
سمة الرا/ كإحدى الطابعات ضمن لسان الطابعةCanon MX 300 series Printer فستظھر الطابعة Plotأوتوكاد 

Printer/Plotter .  

   ورق الطباعة

  A3 وA4ويتوفر عندنا الحجمین . ھذا الورق له أحجام قیاسیة مختلفة. وھو الورق المرفق للطابعة للطباعة علیه
 .  Plotالمھم ھنا أننا نحدده عند استخدامنا ألمر الطباعة .  للراسمات الكبیرةA0للطابعات الصغیرة والحجم 

   نمط  الطباعة

إذا كانت . ھنا نمیز بین نمطین يعتمدان على الطابعة المرفقة للحاسوب. لنمط المحدد للون الطباعة على الورقھو ا
 ھذا النمط يغیر جمیع ألوان طبقات الرسم عند .Monocrome.ctbالطباعة أسود أبیض فإننا نطبع ضمن نمط يقال له 

 الذي يطبع الرسم باأللوان كما ھو على شاشة None كما نمیز نمطًا آخر ھو نمط كما ھو . الطباعة إلى األسود
  . الرسم بشرط أن تكون الطابعة أيضًا ذات أحبار ملونة
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  مقیاس الرسم  للطباعة وألوان الطباعة

ھل نطبعه رسمنا . 1:1مقیاس الرسم ھو المقیاس الذي نطبع فیه ما رسمناه على الشاشة بمقیاس رسم عادي 
  .  لشاشة أو بالعكسبحجم أكبر من حجم الرسم على ا

  الطباعة في أوتوكاد

    أو نضغط زر الطابعة من شريط األدوات القیاسيPlotنستخدم األمر 

  

  128شكل 

  File>Plotأو من 

  

  129شكل 

  . التالیةPlot – Modelصندوق الحوار / ومن ھذه االختیارات الثالثة ندخل إلى نافذة
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   نموذج-طباعة صندوق الحوار : 130شكل 

  . التي نستخدمھا للطباعة في أوتوكادو 11 وحتى 1رف ھنا على األلسنة المحددة باألرقام من سنتع
النقر على السھم في الیمین يظھر قائمة . متغیرات صفحة الطباعةو اتإعدادفیه   نحددPage Setup: 1لسان 

 . باإلعدادات المتوفرة ضمن الملف

  
   نموذج-طباعة صندوق الحوار : 131شكل 

النقر على السھم . HP LaserJet 6Lنختار . الراسمة المستخدمة/ نحدد فیه نوع الطابعةPrinter/Plotter: 2لسان 
  .في الیمین يظھر قائمة الطابعات المتوفرة على جھاز الحاسوب والتي يمكن استخدامھا في أوتوكاد للطباعة

  

   نموذج-طباعة صندوق الحوار : 132شكل 
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النقر على السھم في الیمین يظھر .  فقطA4نختار الحجم . فیه حجم الورق المستخدمنحدد Paper Size : 3لسان 
  . قائمة بأحجام ورق الطباعة المتوفرة

  

  133شكل 

 النقر على السھم في الیمین يظھر قائمة باإلمكانیات المتوفرة . نحدد فیه منطقة الطباعةPlot Area: 4لسان 
  نمیز التالي . للطباعة

  

  134شكل 

Display :منطقة الرسم المرئیة والمحددة على الشاشة لحظة االختیار .  
Extents :كل ما ھو موجود على الشاشة سواء كان مرئیًا أو مخفیًا.  

Window :المنطقة المحددة بزاويتي النافذة المختارة من شاشة الرسم.  
Limits : المنطقة المحددة الناتجة من تعريف حدود منطقة الرسم باألمرLimits.  

  .Windowالنافذة وأخیرًا، نختار 
، أو في مركز ورقة y ورأسیًا ضمن محور x نحدد فیه إزاحة منطقة الطباعة أفقیًا ضمن محور Plot Offset: 5لسان 

  . Center the Plotالطباعة 
أو طباعة حیز .  مرات5 تكبیر 5:1 تصغیر للنصف و 1:2مثًال . مقیاس الرسم للطباعة نحدد فیه Plot Scale: 6لسان 

  .Scale to fitمعین من الشاشة على ورقة معروفة الحجم بأفضل ما يمكن 
  .Landscape أو بالعرض Portraitوضعیة ورقة الطباعة بشكل عادي  نحدد فیه Plot Orientation: 7لسان 
  .  ط نحدد فیه نمط الطباعة المطلوب من حیث ألوان الطباعة ووزن الخطوPlot Style Table: 8لسان 
  . نحدد فیه اختیارات الطباعة المختلفةPlot Options: 9لسان 
  .منطقة المختارة للطباعة قبیل طبعھا نحدد فیه وضعیة الPrint Preview: 10لسان 
  . نوافق فیه على أمر الطباعةOk: 11لسان 
  مثال

ذا المستطیل بطريقة أخرى  يمكن رسم ھ.200×160ارتفاعه يساوي ×)أو طوله(ستطیًال عرضه لنفترض أننا رسمنا م
  . المستطیالن باللون األحمر.  ملم160 بینما ارتفاعه  ملم200الطول /كأن يكون العرض
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  .يعني أنھا ال تظھر في الطباعة Defpointsالخطوط والمستطیالت ضمن الطبقة : 135شكل 

   :المطلوب

  . A4 على ورق طباعة عاديةوبشكل منفصل، وأن تكون ال 1:1 طباعة كل مستطیل بمقیاس رسم :أوًال
  .1:2طباعة ملونة وبمقیاس رسم تصغیر للنصف  PDF طباعة المستطیلین مع بعضھما البعض كملف :ثانیًا

   :الـحـل

 حول 210x297 حول المستطیل األول وبالقیاسات 297x210 لنرسم مستطیًال بالقیاسات Defpointsنستخدم الطبقة 
  . المستطیل الثاني

   .2-1 األول على الیمین ضمن الحدود طباعة المستطیل

من ھذه االختیارات الثالثة . File>Plotأو من   أو نضغط زر الطابعة من شريط األدوات القیاسيPlotنستخدم األمر 
  :لنغیر منھا ،135شكل ، Plot – Modelصندوق الحوار /ندخل إلى نافذة

 .Noneفیه   نحددPage Setup: 1لسان 
   . HP LaserJet 6L نحدد فیه الطابعة Printer/Plotter: 2لسان 
  . فقطA4نحدد حجم الورقة Paper Size : 3لسان 
 على التوالي للمستطیل 2 و 1 وعلى شاشة الرسم نختار النقطتین Window نختار نافذة Plot Area: 4لسان 

  . األول
  . Center the Plot ننقر فیه مركز ورقة الطباعة Plot Offset: 5لسان 
 للطباعة بمقیاس Scale to fitويمكن النقر أيضًا على زر . 1: 1مقیاس الرسم للطباعة  نحدد فیه Plot Scale: 6لسان 

 . 1:1.025 أو  1:1.069، مثًال 1:1رسم قريب من 
  . Portraitوضعیة ورقة الطباعة بشكل عادي  نحدد فیه Plot Orientation: 7لسان 
  .Monocrome.ctbلنمط  نختار فیه اPlot Style Table: 8لسان 
  . نھملهPlot Options: 9لسان 
 Print Preview: 10لسان 

  .منطقة المختارة للطباعة قبیل طبعھا نشاھد فیه وضعیة ال
  . نوافق فیه على أمر الطباعةOk: 11لسان 

  . 4-3طباعة المستطیل الثاني على الیسار ضمن الحدود 

من ھذه . File>Plotأو من  ابعة ضمن شريط األدوات القیاسي أو الضغط على زر الطPlotعند استخدام األمر 
  :لنغیر منھا ،135شكل ، Plot – Modelصندوق الحوار /االختیارات الثالثة ندخل إلى نافذة

  .Previous Plotفیه   نحددPage Setup: 1لسان 
   على التوالي4 و 3 و نختار النقطتین  Window نختار نافذة Plot Area: 4لسان 
  .Landscapeوضعیة ورقة الطباعة بالعرض نحدد فیه : 7 لسان
  .منطقة المختارة للطباعة قبیل طبعھا نشاھد فیه وضعیة الPrint Preview: 10لسان 
  . نوافق فیه على أمر الطباعةOk: 11لسان 
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  .PDF باأللوان كملف 6-5طباعة المستطیلین ضمن الحدود 

من ھذه . File>Plotأو من  الطابعة ضمن شريط األدوات القیاسي أو الضغط على زر Plotعند استخدام األمر 
  :لنغیر منھا ،135شكل ، Plot – Modelصندوق الحوار /االختیارات الثالثة ندخل إلى نافذة

  
 .Previous Plotفیه   نحددPage Setup: 1لسان 
 PDF Factory  نحدد فیهPrinter/Plotter: 2لسان 
   على التوالي6 و 5فذة وبالتحديد نختار النقطتین  نختار الناPlot Area: 4لسان 
  . Center the Plot ننقر فیه مركز ورقة الطباعة Plot Offset: 5لسان 
 للطباعة بمقیاس Scale to fitويمكن النقر أيضًا على زر . 1:2مقیاس الرسم للطباعة  نحدد فیه Plot Scale: 6لسان 

 . 0.501:1، مثًال 1:2رسم قريب من 
  .Landscapeوضعیة ورقة الطباعة بالعرض  نحدد فیه Plot Orientation: 7لسان 
  .None نختار فیه النمط  Plot Style Table: 8لسان 
  . نھملهPlot Options: 9لسان 
  .منطقة المختارة للطباعة قبیل طبعھا نشاھد فیه وضعیة الPrint Preview: 10لسان 
  .ونحدد المجلد واسم الملف نوافق فیه على أمر الطباعة Ok: 11لسان 
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  الرسم األيزومتري : عاشرالدرس ال

  
  تعلم ھنا مفاھیم جديدة عن نس

  أشكال المؤشر في الرسم األيزومتري •
  منظور المستطیل  •
  منظور متوازي المستطیالت  •
  منظور الدائرة •
  منظور االسطوانة  •

http://www.alqudspub.com


  
 
 
 

  http://www.alqudspub.com                                             القدس للنشر والتوزيع

 101 

  
  الرسم األيزومتري على ورقة رسم ببعدين: الدرس التاسع

  
 Isometric علیه تفعیل نمط الوثب األيزومتري ،136شكل  مستخدم أوتوكاد من إنتاج رسوماٍت أيزومترية، حتى يتمكن

Snap والذي يتم الحصول علیه بعدة طرق :  
  

  
  المحاور والمستويات األيزومترية الثالثة :136شكل 

  
   في نافذة األوامر، أو dsettings بكتابة -1
   إعدادات الرسمائمة القیاسیة ثم اختیار  من القTools أدوات باختیار -2

Tools>Drafting Settings 
  .Settings إعدادات الرسم نقر الزر الیمین للمؤشر عند مالمسة أغلب أزرار شريط الحالة في األسفل ثم نقر -3
  
   Drafting Settings إعدادات الرسمفي جمیع الحاالت السابقة يظھر مربع الحوار دو

 في الحیز األيمن والسفلي، Snap type & style نمط  الوثب ثم Snap and Grid وثب والشبكةالنختار اللسان 
  .   ثم نضغط زر الموافقة في األسفلIsometric snap" نمط أيزومتري" وأسفلھا Grid snap" نمط الشبكة"فنحدد ھناك 

  

  
  

  Drafting Settings مربع الحوار إعدادات الرسم  : 137شكل 
 

   في نافذة األوامر Snap بكتابة األمر Isometric snap الحصول على نمط الوثب األيزومتري كما يمكن
Command: snap 
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.000>: S 
Enter snap grid style [Standard/Isometric] <S>: I 
Specify vertical spacing <10.000>:  
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 Snap  أو كتابـة األمـر   شـكل ، Drafting Settings" إعـدادات الرسـم  "في الحالتین السابقتین، استخدام مربع الحوار و

  :في نافذة األوامر  نجد أن المؤشر قد تحول إلى إحدى الوضعیات التالیة

 
   أشكال المؤشر في الرسم األيزومتري:138 شكل

  
وعنـد العمـل فـي    .  مجتمعـین Ctrl+E  أو نضغط المفتاحین   F5اح  وللتنقل بین وضعیة وأخرى للمؤشر نضغط المفت      

شـريط  " مـن  Ortho" متعامـد "نمط الوثب األيزومتري ترسم حواف السطوح المتعامدة للمنظـور باسـتخدام الخیـار            
ولـذلك، ترسـم حـواف    . ، وعندھا يتم رسم الخطوط بالطريقـة المباشـرة التـسي وردت سـابقاً    Status bar" الحالة

علوية باستخدام وضعیة المؤشر على الیمین، وترسم السطوح األمامیة باستخدام وضعیة المؤشر فـي  السطوح ال 
  .138شكل الوسط، كما وترسم السطوح الجانبیة باستخدام وضعیة المؤشر على الیسار، 

  

  : 139شكل ، أمثلة محلولة

  . رًا میلیمت15x20x30ارسم متوازي المستطیالت األيزومتري الذي أبعاده  : لمثا

  
   أشكال المؤشر في الرسم األيزومتري:139 شكل

  
   Ortho on نمط التعامدنفعل 

  .1نطالق بالمؤشر ولتكن النقطة فنحدد نقطة اال" خط"نستخدم األمر 
 حتى نصل F5 نضغط المفتاح 4 3 2 1لرسم حواف السطح العلوي لمتوازي المستطیالت والممثلة بالمستقیمات 

فتتنج ، 140 شكل، 30، ثم نلقم المحث بالقیمة )2باتجاه النقطة (نحرك المؤشر للیمین  فIsoplane Topلوضعیة 
  . 2النقطة 
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  2 - 1البداية رسم الخط : 140 شكل
  
  

  .3تج النقطة ن فت20 وإلى يمینھا ونلقم 2نغیر موضع المؤشر أمام النقطة 

       
  

  1 و 4 ثم إغالق الخط بین 4 – 3رسم الخط : 142 شكل                             3 - 2رسم الخط : 141 شكل
  

ثم نغلق الرسم فنحصل على السطح . 4، فتنتج النقطة 30 وإلى يسارھا ونلقم 3ثم نغیر موضع المؤشر أمام النقطة 
  .  75 شكل ،العلوي لمتوازي المستطیالت

  
   Isoplane Right حتى نصل لوضعیة F5 نضغط المفتاح 5 6 4 3لرسم حواف السطح األمامي 

نغیر موضع المؤشر . 5 ملم فنحصل على النقطة 15 ولألسفل وبمسافة 3نرسم الخط الرأسي انطالقًا من النقطة 
 فنصل إلى 15 ونلقم 6نغیر وضع المؤشر لألعلى فنرسم خطًا من . 6 فنحصل على النقطة 30للیسار واألسفل ونلقم 

  .143 شكل، 4النقطة 
  

  .Isoplane Left حتى نصل لوضعیة F5 نضغط المفتاح 7 6 4 1لرسم حواف السطح األمامي 
، 1 ملم فتصل للنقطة 15 ملم ثم غیر موضع المؤشر لألعلى بالمقدار 20 وللیسار خطًا بالمقدار 6ارسم من النقطة 

   . 76 شكل
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   6 5 3 4رسم الواجھة األمامیة : 143 شكل
  

  Isometric circlesرسم الدائرة األيزومترية 
  ثم نلقم في Isocircle منظور الدائرة ثم اختیار Ellipse قطع ناقصالدوائر األيزومترية باستخدام أمر  ترسم

 .المحث مقدار نصف قطر الدائرة األيزومترية
  

  : مثال

 10,30 ومركزھا النقطة 50ارسم منظور الدائرة األيزومتري في السطح العلوي التي نصف قطرھا 
Command: El 
ELLIPSE 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I 
Specify center of isocircle: 10,30  
Specify radius of isocircle or [Diameter]: <Isoplane Left> <Isoplane Top> 50  

  
 . Isoplane Top   حتى وصلنا إلة وضعیة السطح العلويF5نالحظ أننا وقبیل تلقیم مقدار نصف القطر ضغطنا 

  : مثال

    التاليارسم المنظور المركب

  
  

  منظور مركب: 144 شكل
   Ortho on نمط التعامدنفعل 

  
  . وعودًا إلیھاAنطالقًا من النقطة ا) مع عقارب الساعة (ABCDEنرسم أوًال حواف السطح العلوي 
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Command: L  
LINE Specify first point: 
Specify next point or [Undo]: 40 
Specify next point or [Undo]: 100 
Specify next point or [Close/Undo]: 80 
Specify next point or [Close/Undo]: 70 
Specify next point or [Close/Undo]: C 

  فنحصل على السطح العلوي للقاعدة المستوية

  
  منظور قاعدة ال: 145 شكل

 
يمكن رسم أحد الخطوط .  ملم20 لألسفل وبمقدار B و D  ،E ،Aاألمامیةنرسم أربعة خطوط رأسیة من نقاط الواجھة 

  .  Copyومن ثم استخدام أمر النسخ 
  

  
 

  منظور واجھة ال: 146 شكل
  

 ثم نوصل أطراف ھذه الخطوط بخطوط
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  منظور تكملة قاعدة ال: 147 شكل

 
 .   برسم الخطین المتقاطعین علیه وذلكA B C D Eنحدد مركز منظور قاعدة األسطوانة الدائرية على السطح 

  نرسم منظور القاعدة 
Command: Ellipse 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: I 
Specify center of isocircle: ننقر تقاطع الخطین في السطح العلوي 
Specify radius of isocircle or [Diameter]:  <Isoplane Top> 25 
 

  

  قاعدة االسطوانة منظور : 148 شكل

  
  .  ملم20ننسخ منظور الدائرة لألعلى مسافة 
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  سطح االسطوانة وتكملتھامنظور : 149 شكل

 . نقطع الزوائد من المنظور السفلي والحواف التي ستختفي

  
  

  كامل منظور ال: 150 شكل
  مالحظة 

 بأٍي من الطرق الثالثة Rectangle snapستوى األفقي يمكن الرجوع في أية لحظة إلى نمط الرسم العادي ضمن الم
  . المشروحة في بداية الدرس

  
   في نافذة األوامر، أو dsettings بكتابة -1
  " إعدادات الرسم" من القائمة القیاسیة ثم اختیار Tools" أدوات" باختیار -2

Tools>Drafting Settings 
  .Settings" إعدادات الرسم"أزرار شريط الحالة في األسفل ثم نقر  نقر الزر الیمین للمؤشر عند مالمسة أغلب -3

   Drafting Settings" إعدادات الرسم"في جمیع الحاالت السابقة يظھر مربع الحوار 
 في الحیز األيمن والسفلي، Snap type & style" نمط  الوثب" ثم Snap and Grid" الوثب والشبكة"نختار اللسان 
  .   ثم نضغط زر الموافقة في األسفلRectangle snap" نمط منتظم " وأسفلھا Grid snap" لشبكةنمط ا"فنحدد ھناك 

  
   Paper Space وحیز الورقة Model Spaceحیز النموذج * 
  

ولفھم . حیز الورقةوحیز النموذج  في أوتوكاد باستخدام نمطین من العرض ھما Viewsشاھد يتم الوصول إلى الَم
 صحیح، تخیل أن رسمك ھو عبارة عن أثاث غرفة، وأنك تشاھد األثاث وتحركه من داخل الغرفة ھذين النمطین بشكل
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تخیل أيضًا أنك تقف خارج الغرفة وأمامك مجموعة من الشاشات الموصولة بكامیرات مركبة داخل . حیز النموذج
 إبعادنك أيضًا التحكم بتقريب أو الغرفة، تستطیع ھنا أن تشاھد في ذات الوقت أثاث الغرفة من أكثر من زاوية، ويمك

شاھد في إحدى ھذه الشاشات المختلفة من دون أن تؤثر على بقیة الشاشات، ولكنك التستطیع لمس أو ھذه الَم
  . حیز الورقةتحريك ذلك األثاث 

ا ، وتتصرف كل معاينة كشاشة مستقلة، يمكن لنافذة محیز النموذج إعداد عدة معاينات في حیز الورقةيتیح لك 
ويمكن التحكم بمرئیة الطبقات لكل نافذة على . إظھار معاينة شاملة للرسم، بینما تظھر نافذة أخرى معاينة مقربة له

حدة، وھو ما يتیح لك عرض إصدارات مختلفة لنفس منطقة الرسم، لطبعھا على ورقة واحدة، ومن ھنا جاء اسم حیز 
میم الصفحات، بحیث تشمل على مشاھد يمكن التحكم بھا يھدف استخدام حیز الورقة إلى تركیب أو تص. الورقة

  . بشكل مستقلLinetypesبشكل مستقل عن بعضھا البعض، وإعداد مقايیس أنماط خطوطھا 

 المراجع الخارجیة للملفات Attachيمكن إظھار أكثر من ملف رسم واحد في حیز الورقة بسھولة، وذلك بإرفاق 
رض ھنا أنك تعلم كیفیة القیام بذلك، واالنتقال ثانیًا إلى حیز الورقة، لتصمیم المطلوبة في ملف واحد أوًال، وسنفت

  .صفحتك
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  اختصارات أوتوكاد من لوحة المفاتیح  

  
AutoCAD Help F1  المساعدة في أوتوكادالدخول إلى  

AutoCAD text window ON/OFF.  F2 الشاشة النصیة 

Object Snaps ON/OFF.  F3 الكائناتبتعطیل وث/تفعیل  

Tablet mode ON/OFF.  F4 تعطیل نسق اللوح /تفعیل  

Cycles through the Isoplanes,Left, Top and Right.  F5  المستویات األیزومتریةتداول بین  

Dynamic UCS ON/OFF F6 الدینامیكينظام إحداثیات المستخدمتعطیل /تفعیل  

Grid mode ON/OFF.  F7 شبكة نمط ال تعطیل/تفعیل  

Orthogonal mode ON/OFF.  F8 نمط التعامدتعطیل /تفعیل  

Snap ON/OFF F9 الوثبنمطتعطیل /تفعیل  

Polar ON/OFF F10 التعقب لقطبي نمط  تعطیل/تفعیل  

Object Snap Tracking ON/OFF F11 نمط التعقبتعطیل /تفعیل  

Dynamic INPUT ON/of F12 اإلدخال الدینامیكيتعطیل /تفعیل  
Toggles Clean Screen  CTRL+0 تنظیف الشاشة من جمیع أشرطة األدوات 

Toggles the Properties palette CTRL+1 الدخول إلى الخصائص 
Toggles the DesignCenter palette CTRL+2 الدخول إلى مركز التصمیم 

Toggles the Tool Palettes Window  CTRL+3 الدخول إلى جداول األدوات 
Toggles the Sheet Set Manager  CTRL+4   

Toggles the dbConnect Manager  CTRL+6  
Toggles the Markup Set Manager  CTRL+7  

Toggles the QuickCalc calculator palette  CTRL+8  
Toggles the command window CTRL+9  

Selects all objects in the drawing CTRL+A ار كل العناصراختی  
Toggles Groups CTRL+SHIFT+A  

Toggles Snap mode  CTRL+B  
Copies objects to Clipboard CTRL+C نسخ 

Copies objects to Clipboard with Base Point CTRL+SHIFT+C نسخ ضمن الحافظة بنقطة إدخال 
Toggles Dynamic UCS CTRL+D  

Cycles through isometric planes CTRL+E تداول بین المستویات األیزومتریة 
Toggles running object snaps CTRL+F تعطیل وثب الكائنات/تفعیل  

Toggles the grid CTRL+G تعطیل نمط الشبكة /تفعیل  
Toggles PICKSTYLE CTRL+H  

Toggles COORDS CTRL+I  
Repeats the last command (press Enter)  CTRL+J ار آخر أمرتكر  

Toggles Ortho mode CTRL+L تعطیل نمط التعامد/تفعیل  
Creates a new drawing CTRL+N فتح ملف جدید 

Opens an existing drawing CTRL+O  الدخول إلى مجلد الملفات 
Prints/plots the current drawing CTRL+P  الدخول إلى الطباعة 

Cycles through layout viewports CTRL+R تداول بین المشاھد 
Saves the current drawing CTRL+S حفظ الملف 

Opens the Save As dialog box CTRL+SHIFT+S حفظ الملف ألول مرة 
Toggles TABLET mode CTRL+T  
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Pastes data from the Clipboard CTRL+V لصق 
Pastes data from the Clipboard as a Block CTRL+SHIFT+V لصق من الحافظة 

Cuts objects to Clipboard CTRL+X:  قطع 
Cancels the preceding Undo action CTRL+Y إلغاء آخر تراجع 

Reverses the last action CTRL+Z التراجع عن آخر أمر 
Cancels the current command (press Esc)  CTRL+[; TRL+\  

Moves to the next layout tab to the left of 
the current tab 

CTRL+PAGE UP  

Moves to the next layout tab to the right of 
the current tab 

CTRL+PAGE 
DOWN 

 

Displays the Visual Basic Editor ALT + F11  
Displays the Macros dialog box ALT + F8  
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 اختصارات أوامر أوتوكاد   

  
A Arc 
AR Array 
AT Attributes 
B Block 
BR Break 
C Circle 
CH Properties 
D Dimension Style 
DI Distance 
DO Donut 
DT Dtext 
E Erase 
ED Ddedit 
EL Ellipse 
EX Extend 
F Fillet 
F1 Help  
F2 Text Window 
F3 Object Snap Menu 
F5 Isoplane Toggle 
F6 Coordinates 
F7 Grid Toggle 
F8 Ortho Toggle 
F9 Snap Toggle 
FL  FILTER 
G GROUP 
GR DDGRIPS 
H BHATCH 
-H HATCH 
HE HATCHEDIT 
HI HIDE 
I DDINSERT 
-I INSERT 
IAD IMAGEADJUST 
IAT IMAGEATTACH 
ICL IMAGECLIP 
IM IMAGE 
-IM IMAGE 
IMP IMPORT 
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IN INTERSECT 
INF INTERFERE 
IO INSERTOBJ 
J Join 
L LINE 
LA LAYER 
-LA LAYER 
LE LEADER 
LEN LENGTHEN 
LI LIST 
LS LIST 
LT LINETYPE 
-LT LINETYPE 
LTS LTSCALE 
M MOVE 
MA MATCHPROP 
ME MEASURE 
MI MIRROR 
ML MLINE 
MO DDMODIFY 
MS MSPACE 
MT MTEXT 
MV MVIEW 
O OFFSET 
OS DDOSNAP 
-OS -OSNAP 
P PAN 
-P -PAN 
ICL IMAGECLIP 
IM IMAGE 
-IM IMAGE 
IMP IMPORT 
PA PASTESPEC 
PE PEDIT 
PL PLINE 
PO POINT 
POL POLYGON 
PR PREFERENCES 
PRE PREVIEW 
PRINT PLOT 
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PS PSPACE 
PU PURGE 
R REDRAW 
RA REDRAWALL 
RE REGEN 
REA REGENALL 
REC RECTANGLE 
3A 3DARRAY 
3F 3DFACE 
3P 3DPOLY 
A ARC 
AA AREA 
AL ALIGN 
AP APPLOAD 
AR ARRAY 
AAD ASEADMIN 
AEX ASEEXPORT 
ALI ASELINKS 
ASQ ASESQLED 
ARO ASEROWS 
ASE ASESELECT 
PA PASTESPEC 
PE PEDIT 
PL PLINE 
PO POINT 
POL POLYGON 
AT DDATTDEF 
-AT ATTDEF 
ATE DDATTE 
-ATE ATTEDIT 
B BMAKE 
-B BLOCK 
BH BHATCH 
BO BOUNDARY 
-BO -BOUNDARY 
BR BREAK 
C CIRCLE 
CH DDCHPROP 
-CH CHANGE 
CHA CHAMFER 
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COL DDCOLOR 
CO COPY 
D DDIM 
DAL DIMALIGNED 
DAN DIMANGULAR 
COL DDCOLOR 
DBA DIMBASELINE 
DCE DIMCENTER 
DCO DIMCONTINUE 
DDI DIMDIAMETER 
DED DIMEDIT 
DI DIST 
DIV DIVIDE 
DLI DIMLINEAR 
DO DONUT 
DOR DIMORDINATE 
DOV DIMOVERRIDE 
DR DRAWORDER 
DRA DIMRADIUS 
DST DIMSTYLE 
DT DTEXT 
DV DVIEW 
MI Mirror 
ML Multiline Text 
MT Multiline Text 
O Offset 
OS Object Snap Menu 
P Pan 
P Previous Selection 
PE Polyline Edit 
PL Polyline 
PR Preferences 
R Redraw 
R Remove from Selection 
RE Regenerate 
REC Rectangle 
RM Drawing Aids 
RO Rotate 
S Stretch 
SC SCALE 
SCR SCRIPT 
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SE DDSELECT 
SEC SECTION 
SET SETVAR 
SHA SHADE 
SL SLICE 
SN SNAP 
SO SOLID 
SP SPELL 
SPL SPLINE 
SPE SPLINEDIT 
ST STYLE 
MI Mirror 
ML Multiline Text 
MT Multiline Text 
O Offset 
OS Object Snap Menu 
E ERASE 
ED DDEDIT 
EL ELLIPSE 
EX EXTEND 
EXIT QUIT 
EXP EXPORT 
EXT EXTRUDE 
F FILLET 
REC RECTANGLE 
REG REGION 
REN DDRENAME 
-REN RENAME 
REV REVOLVE 
RM DDRMODES 
RO ROTATE 
RPR RPREF 
RR RENDER 
S STRETC 
GR Grips 
H Hatch 
HI Hide 
L Line 
LA Layers 
LE Leader 
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LEN     Lengthen 
LI List 
LT Linetype 
M Move 
MA Match Property 
ME Measure 
E ERASE 
ED DDEDIT 
EL ELLIPSE 
EX EXTEND 
EXIT QUIT 
SU SUBTRACT 
T MTEXT 
-T -MTEXT 
TA TABLET 
TH THICKNESS 
TI TILEMODE 
TO TOOLBAR 
TOL TOLERANCE 
TOR TORUS 
TR TRIM 
UC DDUCS 
UCP DDUCSP 
UN DDUNITS 
-UN UNITS 
UNI UNION 
V DDVIEW 
-V VIEW 
VP DDVPOINT 
-VP VPOINT 
W WBLOCK 
WE WEDGE 
X EXPLODE 
XA XATTACH 
XB XBIND 
-XB -XBIND 
XC XCLIP 
XL XLINE 
XR XREF 
-XR -XREF 
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Z ZOOM 
SU SUBTRACT 
T MTEXT 
-T -MTEXT 
TA TABLET 
TH THICKNESS 
T Text 
TI Tilemode 
TO Toolbars 
TR Trim 
U Undo 
X Explode 
Z Zoom 
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